
 
 
Seneste nyt fra Haveforeningen Solsikken - Maj 
 

 
 
Det er godt at se, at der er kommet rigtig godt gang i haverne. Alle har fået frø, planter og knolde i 

jorden, inden der kom vand fra den naturlige vej. Bestyrelsen håber på en forholdsvis normal 

sommer. 

Bestyrelsesmøde 

Bestyrelsen har afhold årets første bestyrelsesmøde den 7. april, hvor generalforsamling blev 

evalueret. 

Vinderne fra 2018 konkurrencerne 

Flotteste have Højeste Solsikke Største Græskar 

   

Flotteste havegik til   
have 20 

Højeste Solsikke blev dyrket i 
have 41 

Største græskar blev dyrket i 
have 1 

 

Præmierne til alle tre vindere, blev sponsoreret af Stuens Havecenter 
 
Bestyrelsen takker for sponsoratet  
 
Et stort tillykke til alle tre haver 
 

 
 

Kompostområde 

Som bestyrelsen bekendtgjorde på generalforsamlingen, så er vores kompostbeholder fyldt til 

kanten. Bestyrelsens oplæg var at der blev bygget to beholdere yderlige. Efter lidt tanker frem og 

tilbage, besluttede bestyrelsen at flytte indholdet fra de fire beholdere ind på have 37. Planen er at 

komposten jævnes ud over hele arealet. Flytningen gennemføres inden for de næste uger.  

Når beholderens er tømte, skal vi på arbejdsdagen have rettet forbedret og monteret de manglende 

brædder. Det betyder at kompostområdet er lukket frem til 16. Juni. 
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Arbejdsdag 

Næste arbejdsdag er den 16. juni fra kl. 9 til 12, hvor hovedopgaverne bliver følgende: 

• Klippe hækken 

• Opretning af kompostbeholdere 

• Fjerne ukrudt ved fælleshuset 

 

Vanding af haverne 

Som tidligere år har vi lidt udfordringer omkring tolkning af vandingsreglerne. Den primære 

udfordring er at enkelte påbegynder vanding før de anførte tider. Der er således at slangerne skal 

blive ved vandposterne indtil kl. 06:00 og kl.17:00. 

Det vil sige at det ikke er tilladt at trække slangen ind i haven før tid. Trækkes slangen ind i haven før 

tid, betragtes det som en overtrædelse af vandingsreglerne. Vi ser flere lejere som ligger slangen ind 

i haven, og forlader haven. Lejeren komme så tilbage, når det er tid til at vande. Det er bestem ikke 

hensigten med reglen. 

 

Konkurrencer 

Som tidligere har vi konkurrence i flotteste have, højeste solsikke og største græskar. I år bliver tre 

haver nomineret til flotteste have. I nyhedsbrevet for september bliver de tre nomineret og den 

endelige vinder, bliver offentliggjort på generalforsamlingen 2020. Som tidligere bliver de tre 

konkurrencer belønnet med en sponsor gave. 

 

Bestyrelsen 

27. maj 2019 


