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NYHEDSBREV 8.05.08 FASTE BATTERI 
 

Solen arbejder ihærdigt på at varme jorden godt igennem i det, der 
nu efterhånden med rette, kan kaldes ”Faste Batteri”, og ikke 

”Pløreballeoverdrev”.. 
 
Der var i onsdags møde med kommunen.  
Det nye areal blev overdraget til Faste Batteri, som modtog det med 
diverse mangler: 
Huset skal males 2. Gang 
Lågen v. Indkørsel skal tjekkes 
Løs ledning på tagventilator skal laves.  
Sidste jordbehandling af ”sumpområde” langs ”bagsiden” af Dollarstreet.  
 
d. 8/5 ( i dag! De er i gang! Jeg har set dem!), bliver haverne målt op og 
mærket af. Dette arbejde er sansynligvis færdigt fredag.  
Der er med andre ord tale om, at vi kan begynde flytteprocessen i 
løbet af week-enden.  
Foreløbigt er d. 6. Juni deadline for afsluttet flytning. (4 uger fra på 
fredag). 
”Flyttemanden” kommer d. 24.-25. maj og begynder at flytte huse.  
Så det er med at være klar ved havelågen for dem, der skal ha flyttet sit 
hus.  
 

OBS!!! 
-følgende afsnit bedes læst med opmærksomhed. 

Det nye område er drænet. D.v.s. at der der ligger drænrør i jorden, 
beregnet til at bortlede overskydende vand.  
Drænrørene ligger KUN ca. 50cm. under overfladen.  
Når der skal graves til fundament eller på anden måde graves ned i denne 
dybde er det yderst vigtigt at være opmærksom på, IKKE at komme til at 
skade rørene. Skulle skaden alligevel ske, SKAL bestyrelsen orienteres.  
Der vil i løbet af week-enden blive ophængt en tegning over drænrørenes 
placering, i udhængsskabet.  
Visse steder er rørenes placering uhensigtsmæssig i forhold til placering 
af fundament til hus. Det er vi klar over, og det kan ikke ændres. Derfor 
denne opfordring til at være ekstra opmærksom.  
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KØBERE AF NYE HUSE 
Angående nye huse, skal køberne nu henvende sig til Charlie. tlf. 
26858483, email:  charlie@brygge.dk 
 

Venteliste 
Ventelisten vil d. 26. maj blive åbnet for tilmelding. Tilmeldinger eller 
mails bliver ikke modtaget eller registreret før denne dato.  
Procedure for tilmelding vil fremgå af opslag i udhængskabet.  
Er der i øvrigt nogen af jer, der har tjek på websider? Vi ejer domænet 
www.fastebatteri.dk, men siten trænger alvorligt til opdatering. Derfor er 
den p.t. ikke tilgængelig. Henvendelse til Søren, bestyrelsen. 
 

Info om Faste Batteri´s Bestyrelse 
Der vil snarest blive ophængt kontaktoplysninger i udhængsskabet.  
 

Kolonihaveforbundet 100 års jubilæum 
I anledning af Forbundets 100 års jubilæum, bliver der arrangeret en 
reception i H/F Sønderbro, Lossepladsvej, 2300 Kbh. S. 
Receptionen bliver på selve dagen d. 11.maj og varer fra kl. 14.00 til kl.  
17.00. Alle er velkomne. 
citat: seneste nyhedsbrev fra kolonihaveforbundet.  
Lúr mig, om det lukker kl. 17.00....  
 

Og så nogle øvrige, brugbare bemærkninger: 
 
Trillebøre 
Vi er klar over at der er lavvande i bestanden. Der arbejdes på en løsning.  
 
Grus (til fundering, fliselægning m. m.) 
Vi har ganske enkelt bestilt en ordentlig bunke grus til dette brug.  
Den vil blive placeret på det dertil, midlertidigt afsatte havelod, nærmest 
indkørslen.  
Gruset er til FRI AFBENYTTELSE. Der skulle være nok til alle.  
 
Pælebor 
Vi skal alle grave en masse huller til fundamenter, hegn, flagstænger og 
fodlænke til svigermor. Derfor undersøger vi markedet for gode tilbud på 
indkøb af et pælebor til foreningen. I hører nærmere. Tjek opslagstavlen 
eller lyt til jungletrommerne.  
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Fællesarbejde 
Hegnsudvalget begynder meget snart den sidste nedpilning af 
bræddehegnet ud mod Ørestads Boulevard. Hvis i har overskud, er al 
hjælp velkommen!  
 
Motorbør 
Alle bedes huske at skrive sig på kalenderen ved brug. Så man ved, hvem 
der har den, hvornår den bliver ledig, og hvem der har brugt den sidst, 
hvis den skulle være gået i stykker...  
 
Afmærkning af ”forladte” haver, ledige for plyndring.  
Vi har besluttet at bruge følgende metode: 
Vi indkøber en spray, som vi simpelthen mærker haven af med. Om den 
bliver selvlysende må tiden vise, ligesom det heller ikke ligger fast om 
mærkningen bliver i gruset foran haven eller det osse kommer til at 
omfatte selve havearealet. Kulørt bliver det allenfals.. Ufarligt for miljøet, 
forstås..  
 
-sidst men ikke mindst: 
 

FLAGSTANGEN 
Vores allesammens hårdtarbejdende formand har endelig, efter lang tids 
indædt indsats, fået mulighed for, med en gravko ved hånden, at placere 
vore store foreningsflagstang.  
Det skulle ikke undre undertegnede, om flaget allerede i den kommende 
week-end atter vajer over haveforeningen.  
-Efter lang tids fravær..  
 
Der kan jo næppe være en mere symbolsk markering af ibrugtagningen af 
det nye område.  
 
Således med ønsket om en god sommer 
 
 
 
På vegne af bestyrtelsen 
 
 
søren 
 


