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Kære Alle 
 
Hermed en update på nyligt udsendt nyhedsbrev nr. 27 
 
Kommunen er lydhør!  
Den offentlige sagsbehandling tager nye rekorder i tidstagning ved 
omgående reaktion på henvendelse!  
Heraf frugtbar, behagelig samtale over telefonen med fælles fortsæt 
om, at få den planlagte asfaltering af stien mellem Artillerivej og 
Ørestads Boulevard til at foregå til alles tilfredsstillelse.  
Vi har indgået en aftale.  
Scenariet er som så: 
 
Vendepladsen ved vores hovedport vil i løbet af anlægsperioden blive 
brugt som oplagsplads for diverse opgravninger.  



Noget jord er stærkt forurenet .. Det lægges i en bunke for sig, 
udstyret med et skrækindjagende dødningehoved ... Det vil muligvis 
tiltrække ungerne ... Så hold øje med dem! 
Noget er ikke så forurenet .. Det lægges i en anden bunke. 
Og noget er ok - det skal selvfølgeligt ikke blandes sammen med det 
andet skidt og lægges derfor i en helt tredie bunke. 
Plus det løse ....  Hestepærer, stivfrosne Romaer og rustne cykler.  
 
Alt sammen til lejlighedsvis afhentning, når mængden passer til en 
20tons lastbil.  
 
Man kan roligt regne med, at pladsen bliver pænt fyldt op med 
bunker af jord og andet skrammel og derfor kan kørsel/parkering 
IKKE lade sig gøre i perioden. Det skal vi respektere.  
 
Det kan hænde, at det for nogen måske ser ud til, at man liige kan 
”smutte ind” med Zuzukien, men det vil for det første ikke være i 
overensstemmelse med aftalen – og dels vil det betyde, at 
anlægsarbejderne vil blive nervøse for karambolage med energiske 
havemedlemmer, når der mokses rundt med entreprenørmaskiner.  
Mænd og maskiner .. De skal have fred, frokostpause og ro på 
hjemmefronten!  
Derfor NO GO via hovedlågen ....  
 
Hvis vi af den ene eller anden mere eller mindre suspekte årsag har 
behov for at komme til med en bil må vi derfor bruge de nordlige 
indgange.  
Det er muligt at køre bilen til rimelig nærhed af lågen ind til 
hovedstien.  
Derfra må resten af turen foregå pr. trillebør eller trækvogn.  
Svigermor har sikkert i al hemmelighed tidligere prøvet transporten 
en dejlig sommermorgen...  
Osse en kasse øl eller to, har i skrivende stund et ukendt antal gange 
succesfuldt gennemført turen til et for bestyrelsen ukendt 
opholdssted...  
Sådan er det. Det må vi leve med, indtil anlægsarbejdet er færdigt.  
 
TIL GENGÆLD har vi fået en aftale om, at vi med 2 dages varsel 
kan få skabt mulighed for kørsel med ABAK´s slamsuger via 
hovedporten.  
Så vil kommunen bakse rundt med bunkerne af samlet gods og skabe 
plads, så bæstet kan komme ind og tømme kloaktanken.  
 



Forårets bookinger af fælleshuset skulle således være 
uden fare for aflysning.  
 
Og det er jo såre godt.  
 
Hvordan vi i perioden skal håndtere vores køkkencontainer kan vi i 
skrivende stund ikke lige overskue.  
Tømning kan muligvis i et vist omfang koordineres med 
slamsugeren, muligvis må vi alternativt trille den i stilling ved den 
nordlige ende.  
Men det kræver aftaler med ABAK 
Det arbejder vi på.  
 
Under alle omstændigheder vil vi gerne opfordre til, som tidligere 
beskrevet, at vi i videst muligt omfang medtager vores køkkenfald 
imens arbejdet står på.  
I dén forbindelse en lille reminder på reglerne for leje af fælleshuset: 
 
”KØKKENAFFALD skal hjemtages. Køkkencontaineren har IKKE 
kapacitet til fester. ” 
 
 
De bedste hilsner 
 
Bestyrelsen 
 
 

 


