Seneste nyt fra HF Solsikken maj
Årets første sti og have tjek
Søndag den 1. maj var bestyrelsen på Sti og havetjek. Der var rigtigt rart at se af
størstedelen af haverne var i gang.
Bestyrelse bemærkede, at der var en del mælkebøtter, som var på vej i blomst og det er
uheldigt, for mælkebøtter ønsker vi ikke i vores haver.
3 tricks, der fjerner mælkebøtter én gang for alle
1. Først og fremmest – undgå, at mælkebøtterne går i frø, for så er der pludselig tusindvis
af nye planter på vej lige i nærheden. De små faldskærme spreder sig med vinden og
kan lynhurtigt resultere i hele marker af mælkebøtter.
2. Anskaf et mælkebøttejern og grav planterne op med rod. Det er meget vigtigt at få hele
roden med, og den kan gå ganske dybt ned.
3. Hæld kogende vand over mælkebøtten – og også ned omkring roden. Det slår ukrudtet
ihjel. Kogende vand er bedre end ukrudtsbrænderen, fordi du kan ‘skolde’ roden også.
Arbejdsdag
Årets fælles arbejdsdag bliver i år den 19. juni og vi starter vi kl. 9 og slutter kl. 12. Hvis du er
forhindret i at møde op, skal du melde afbud til Carsten senest den 19. juni kl. 8. For dem
som er forhindret, bliver der opsamlingsdag den 7. august kl. 9 til 12. for dem som ikke
kunne deltage den 19. juni.
Husk at der er bod på 500 kr. for ikke at deltage i en af de fælles arbejdsdage!
Vanding af haverne
Vi har i de seneste år set stigende vandforbrug og det har resulteret i at vi må hæve
havelejen til næste år – så husk at du kun skal vande unødvendigt.
Benyt en regnvandstønde. Der kommer ofte gratis vand ned fra himlen. Har du en have der
skal bruge vand, så kan det være dyrt (og skidt for miljøet) at bruge vandet fra vandhanen.
Med en regnvandstønde kan du ophobe vandet når det regner, og benytte vandet, når der er
behov for det i haven.
Venteliste
Der er stor interesse for at få en have og vi har pt. 13 på venteliste. Med alle haver udlejet,
så er der lange udsigter for nye lejere som ønsker at blive en del af vores fællesskab.
Have og stitjek
Der gennemføres have og stitjek den første dag i; juni, juli, august, september og sidste
gang 1. oktober. Der udsendes SMS reminder hver måned.
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Kontaktpersoner
Har du spørgsmål eller skulle der opstå en tvist - så kontakt venligst en af nedenstående
kontaktpersoner.
Brombærgangen & Rebs gangen

Khalil Khalil, have 21

Jordbærgangen

Ali Mohammad Ajaoui, have 22

Hindbærgangen

Henrik Nielsen, have 24

Solbærgangen

Susanne Kolath Mikkelsen, have 40

I ønskes alle god sæson
Bestyrelsen
1. maj 2022

