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11.06.08 Nyhedsbrev Faste Batteri 

 
Kære Alle 
Så er der blevet flyttet, og tilbage i det gamle område ligger nu et 
ufatteligt kaos af efterladte brædder, glas, malingrester, isolering, 
jern og plastic. Og nu går der nogen rundt og rydder op og sorterer 
det hele i pæne bunker. Kvit og frit. Vi skal ikke røre en finger. Det 
kalder jeg sgu velfærd!  
 
Toilettanken 
Max har fundet en billigere alternativ tømning af tanken.  
1000kr incl. moms 
2500 week-end takst 
Det betyder at vi nu, i ro og mag kan trække i snoren og skylle for 
ca. kr. 1,50 ud pr. skyl.  
Unægtelig en anden pris.  
 
Hegn mod Ørestads Boulevard 
Der er gået kuk i processen. Det viser sig, at der IKKE var tale om  
en godkendelse af opsætningen af flethegn på 180cm. ud mod 
vejen. Vi har modtaget et alarmerende brev fra Center for Park og 
Natur (teknik og miljøforvaltningen) som på ingen måde accepterer 
opsætningen.  
Bestyrelsen arbejder intenst på en løsning, der bliver skrevet og 
lagt op til forhandling, ligesom der bliver peget på det fornuftige i 
en pæn, ensartet løsning på læhegn.  
Endvidere henviser vi til støjproblemet fra trafikken. –kort fortalt.  
Med andre ord gør vi hvad vi kan, for at løse situationen. Vi er 
fuldstændigt klar over, at mange har bestilt hegn, Charlie har lagt 
ud for omkr. 30.000kr. og det er i sig selv temmeligt seriøst.  
Vi vender tilbage, så snart vi ved noget konkret.  
 
Parkering ved indkørslen 
I samme skrivelse fra Park og Natur bliver der truet med bål og 
brand, hvis ikke den udbredte parkering ophører.  
Med bål og brand menes der politianmeldelse, lukning af 
tilkørselsvej samt ultimativt ophævelse af 
fredningsmyndighedernes dispensation for brug af området som 
haveforening. Temmeligt bombastisk, med andre ord.  
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Der er blevet hængt nogle intermistiske skilte op på lågen, og 
hermed gør vi yderligere opmærksom på at det IKKE er tilladt at 
parkere på fælledarealet.  Bortset fra 2 handicapparkeringer.  
Vi har bedt om opsætning af nogle ”officielle” skilte. Ikke mindst 
fordi det jo ikke kun er ”os”, der parkerer, men osse almindelige 
fælledbrugere.  
 
Muldjord 
Der lander snart en bunke muldjord uden for hegnet.  
Denne jord er forbeholdt haverne 13-20.  
Respektér venligst dette.  
 
Lås lågen efter dig 
Fra kl. 20 skal lågerne låses. Hellere en gang for meget end en 
gang for lidt. Vi har mange adgangsveje nu, og det er altså ikke 
nok at konstatere at der stadig er folk i området ”og så låser de 
nok efter sig”... De kunne jo bruge en anden udgang!.  
OG.- Vi har allerede haft uinbudne gæster, som adspurgt om deres 
ærinde straks tog flugten over hegnet!  
 
Vandingstider 
Det er IKKE tilladt at vande med slange mellem kl. 10- 17! 
Vandfordamningen er enorm i dagtimerne, så det er ganske enkelt 
ikke holdbart. Det bedste tidspunkt er om morgenen. Da er jorden 
kold og fordampningen derfor lille. 
 
Motortrillebør  
Vores lille baby har aset og maset og tøffet og øffet nærmest i 
døgndrift. Bortset fra tilstoppet luftfilter og en slidt drivrem er den 
stadig rimeligt glad. I dag, onsdag d. 11.juni er den blevet sendt til 
doktoren, som vil smøre og justere dens ædlere dele. Vi håber på 
at den er tilbage i foreningen før week-enden.  
 
Dræbersnegle 
Ja, de er her. Og der er mange i de gamle haver i Dollarstreet, 
nærmest fælleshuset. De kom sidste år krybende fra Fælleden, så 
inden længe vil de nye haveejere nærmest det område opleve den 
tvivlsomme fornøjelse af de gul/orange, klistrede sataner!  
Det gennemgående råd fra samtlige kilder til bekæmpelse er:  
Indsamling og aflivning. Put dem i en dåse og brænd dem af med 
en gasbrænder. Hug dem midt over, skold dem med kogende 
vand, mas dem med en forhammer!.  
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De kommer frem ved aftenstide og holder i øvrigt af fugtige 
omgivelser.  Og de æder ALT!  
Foreningen råder over noget gift, som ødelægger deres 
fordøjelsessystem. Giften er IKKE skadelig for miljøet, fugle, 
hunde, børn eller svigermødre.  
Giften lægges ud i nogle specialdesignede ”foderautomater”.  
-Hvis du er interesseret, kontakt undertegnede.  
Skulle du have en krukke, spirekasse, eller lignende, som du 
absolut ikke vil have dem op i, HADER de brun sæbe. 
Krystalsæbe.  
”Mal” en kant med sæben rundt om på krukken, og de vil ikke 
kravle forbi. Jeg har prøvet det, og det virker. 
 
Metalkontainer 
Indtil vi får etableret en ny indhegning til metal, malerrester og 
andet miljøfjendtligt materiale, bedes i bortskaffe det selv. Det må 
IKKE kommes i affaldscontaineren. Den er forbeholdt ”grønt” 
affald. Køkkenaffald, haveaffald, brændbart o.s.v.  
I er meget velkomne til at melde jer under fanen til det arbejdshold, 
der skal opføre indhegningen. Kontakt bestyrelsen.  
 
Rotter 
De er her osse. Vi har løbende kontakt til ”rottemanden”, og holder 
øje med bestanden. Sørg for, at det ikke bliver en fest at være 
rotte i foreningen ved at efterlade madrester eller andet spiseligt i 
tilgængelig form. Og meddel i øvrigt Pierre (have 48) fra 
bestyrelsen, hvis i ser en..  
 
Nødråb fra en stakkels snedker! 
Lasse, som er i gang med at opføre hus for en højgravid haveejer 
(Mette Harrestrup) har mistet sin dyrebare ”special-skrue-kasse”.  
Han var ikke klar over at søndag var deadline for fri ”plyndring” af 
det gamle område og havde kassen liggende i Mettes ”gamle” hus, 
Tulipanstien 19. Kassen repræsenterer mange års indsamling af 
specialskruer, for ikke at tale om mange tusind kroner i værdi.  
Han er vældig ked af det men vil til gengæld blive en morderligt 
fornøjet snedker, hvis han får den tilbage.  
 
Bedste hilsner 
På bestyrelsens vegne 
 
søren 


