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Kære allesammen 
-og hjertelig velkommen til de nye ”Faste Batterister”! 

 
Her er der lidt ny og lidt gammel information. Der er kommet en del 
nye medlemmer til foreningen siden sidste nyhedsbrev, og så er der 
måske osse brug for en lille brush-up til alle de ”gamle” i gårde.  
En del af informationerne er generelle, gængse retningslinier – og 
andre er gode ”nice to know” informationer om dit og dat.  
Vores nye hjemmeside er stadig under udbygning og tilpasning. Det 
er tanken, at vi på siden vil oprette en ”grønspættebog” for 
haveforeningens medlemmer. Og hér skal det være muligt at hente 
oplysninger om alt mellem himmel og jord. Dog kun den jord, som 
just Faste Batteri er beliggende på!  
Ifølge de data, som vi kan trække på siden, ser det ud til, at mange 
allerede er ivrige efter at tjekke den ud. Det glæder os!  
 
En ny havesæson er netop startet, og foreløbigt ser det ikke ud til, at vi 
behøver at vande videre intensivt. Men lad mig allenfals begynde med 
denne, gamle traver:  
 
 
 



 
VANDINGSREGLER 

 
Det er IKKE tilladt at vande med slange mellem kl. 10- 17! 
Vandfordamningen er enorm i dagtimerne, så det er ganske enkelt 
hverken givtigt eller holdbart. Det bedste tidspunkt er om morgenen. Da 
er jorden kold og fordampningen derfor lille. 
 

DUMPNING AF HAVEAFFALD 
 
Det har vist sig, at flere har fundet det belejligt at dumpe haveaffald på 
fælleden – lige uden for hovedlågen. –Nemt og gesvindt! Ude af sind og 
ude af syne.  

MEN!! 
Og hér kommer så den løftede pegefinger. Ikke den almindelige 
gammelfar, men derimod den største, fedeste og mest insisterende, 
dirrende, virile en af slagsen!  
Ikke alene ser det ikke særligt godt ud i landskabet, at der bliver kørt 
affald ud i området – lige uden for lågen. Det er i bund og grund en dårlig 
stil, og et rigtigt dårligt signal til omverdenen. Det er tydeligt, at det 
kommer herfra.  
Noget mere alvorligt er, at det dels er en klar overtrædelse af gældende 
renovationsregler. Men endnu mere alvorligt er det, at vi tilmed 
overtræder ”Skov og Natur” og ikke mindst 
”FREDNINGSMYNDIGHEDERNES” udstukne regler for brug af 
området.  
-Og de er rigtig, rigtig svære at danse med, hvis de først byder op!  
Vi eksisterer på Fredningsmyndighedernes nåde og dispensation for brug 
af området.  
I værst tænkelige konsekvens kan vi imødese en opsigelse – da vi ikke 
overholder vores forpligtelser for godkendt brug af lejemålet!  
Området som sådan, er udlagt som varigt kolonihaveområde ... Men det 
er ”foreningen” Faste Batteri” IKKE! Så vi kan –ganske gelinde - sparkes 
ud af lejemålet,  hvis vi ikke opfører os ordentligt! 
 
Jeg vil – undtagelsesvis – opfordre alle, til at holde kollektivt øje med den 
eller de eventuelle badebolde, som ikke har fattet dette. Og i givet fald 
gribe ind, hvis der skulle ske yderligere dumpning.  
Dybest set burde vi rydde op. Men som sagt på Generalforsamlingen, så 
har bestyrelsen FORELØBIGT ikke tænkt andet, end at lade naturen gå 
sin forhåbentligt meget hurtige gang, og lade en velsignelse af ukrudt og 
andre former for gevækster tildække området med nådig stilhed.   



Det fører så videre til næste punkt:  
HVOR GØR VI SÅ AF ALT VORES SKRAMMEL OG AFFALD?  

 
Overordnet har vi 4 muligheder.  

 
Den lille, lukkede plasticcontainer 

Den store, lukkede container 
”højen” på fællesarealet 

grene og gamle stauder ”aflukket”  
 

ISÆR KØKKENAFFALD LUGTER HURTIGT FÆLT.  
DERFOR ER HER NOGLE ENKLE, OG VIGTIGE REGLER:  

 
DEN LUKKEDE PLASTICCONTAINER 

-Tømmes 1 gang om ugen i sæsonen. 
Denne container er KUN til køkkenaffald, madrester, brugte 
paptallerkener, bleer osv. Kort sagt – alt det, der lugter!  

 
DEN STORE LUKKEDE AFFALDSCONTAINER 

-Tømmes, når den er fuld ...  
Er til gamle havemøbler, døde havenisser, knækkede river, sure 
underbukser (well, de burde måske gå i køkkenaffald ..) , gebisser, 
baldrede ruder, flamingokasser, frostsprængte urtepotter o.s.v. o.s.v ...  
ABSOLUT IKKE TIL KØKKENAFFALD!  
 

”HØJEN” 
Har man jord (græstørv, rodklumper, opgravede mælkebøtter) til overs, 
kan det læsses på højen på fællesarealet. Gerne højt placeret, og 
naturligvis fri for glasskår, plastic, søm og skruer o. lign.  
Tænk på, at ungerne skal kunne rode i det uden at komme galt af sted..  

 
”GRENAFLUKKET”  

Dette sted er til grene, døde stauder, hækafklip og den slags, som ikke 
umiddelbart kan komposteres i de enkelte haver. Der må IKKE kommes 
jord i dette aflukke.  
 
-Endelig har man – hvis man står med nogle skimlede kartoffeltoppe eller 
lignende, mulighed for at grave skidtet ned i sin have. Det fungerer fint! 
 

MILJØFARLIGT AFFALD 
Skal man selv bortskaffe.  
 



Sidst, men ikke mindst, skal alle haver indeholde deres egen 
kompostbeholder! 

 
 

Pyh ha! ... Det var så den mere insisterende afdeling for informativ 
formidling ..  
 
Så til noget mere fredeligt ...  
 

BOOKING AF FÆLLESHUS 
 

Kan foretages hos Pierre (have 48 tlf: 28645273, mail: 
Pierre1764@yahoo.dk ) eller via hjemmeside.  
Al betaling foregår via bankoverførsel.  
Danske Bank A/S 
Regnr.: 1551 
Kontonr.: 0001065165 
 
Pris: (Tisseafgiften er bortfaldet, jvnf. sidste GF)  
 
Grundbeløb gældende for week-ender, helligdage og højtider.                                                               
        kr  1200,- 
Depositum              kr 1000,- 
Man har huset til rådighed fra dagen før arrangementet til dagen efter. 
 
Grundbeløb for øvrige dage      kr  500,- 
Depositum           kr 1000,- 
Man har kun huset til rådighed samme dag, man har reserveret. 
 
Brug af husets gasovne         kr  100,- 
 
Aflysning inden for en uge før reservationen takseres med grundbeløbet 
 
Retningslinier for brug af huset: 
 

• Kun havemedlemmer kan leje huset og man skal selv være 
deltager. 

• Af hensyn til, om toilettanken skal tømmes, skal du senest en uge 
før din reservering give besked om, hvor mange deltagere I bliver. 
Der opfordres til at spare på vandet. 

• Du skal selv medbringe toiletpapir, køkkenruller, viskestykker, 
håndklæder, klude, affaldssække og rengøringsartikler o. lign. 



• Huset skal afleveres grundigt rengjort. Er man i tvivl om, hvad det 
indebærer, er man velkommen til at rådføre sig med Birthe have 50 

• Køleskabene skal ryddes og rengøres, slukkes og dørene skal stå på 
klem. 

• Affald skal du selv bortskaffe. (køkkencontaineren har ikke 
kapacitet til fester + alm. brug)  

• Du har pligt til selv at oplyse om evt. skader på hus og service, der 
er opstået under dit arrangement og du skal selv i videst mulig 
omfang sørge for at få skaderne udbedret. 

• Efter kl. 20 SKAL hovedporten holdes aflåst 
 

GASMANDEN 
 

Det er stadig ikke titlen på en film af Alfred Hitchcock, men der er i al 
fredsommelighed tale om vores allesammens Harry i have 56, som er 
behjælpelig med en fyldt gasflaske, hvis man skulle være løbet tør.  
 

NØGLER 
Vi har flere nøgler! Hvis der er nogen, der skulle mangle en nøgle, kan 
den erhverves hos Max formedelst 170kr/stk.  
 

DEN GRØNNE CONTAINER 
Du kan komme ind I den grønne container med din havenøgle.  
HUSK at låse efter dig. Hvis du kortvarigt forlader containeren skal 
døren som hovedregel være lukket til af hensyn til børnene.  
I containeren er der mange ting.  
Græsslåmaskiner 
Diverse værktøj 
Søjleboremaskine 
Slibesten 
pælebor 
Og mange andre eventyrlige ting. En god legeplads, for raske drenge og 
piger!  
Du kan frit bruge, hvad der er – under ansvar.  
Tingene skal stilles tilbage – f.eks. skal græsslåmaskinen stilles tilbage 
STRAKS efter brug. Benzin står til afbenyttelse –husk at tjekke olie.  
 

DEN RØDE CONTAINER 
Det er kun bestyrelsen, der har nøgle hertil.  
Hér gemmer vi på gasmandens gasflasker, øl, vin og sodavand, 
svigermor, sorte penge, uregérlige havemedlemmer og andre, unævnelige 
sager.  
 



KLOAKALARMEN I FÆLLESHUSET 
Vi er, som bekendt for de fleste, desværre udstyret med en lukket 
kloaktank i fælleshuset. Den løber unægtelig fuld i trit med værdig trang.  
Tanken er udstyret med en alarm, som går i gang, når tanken er ved at 
være fuld. Alarmen er ganske infernalsk og derfor er det forståeligt, at 
man slukker for den, hvis den skulle gå i gang, når man nu ellers så 
fredeligt bare er på tønden.  
Sluk den! Ja, sluk den bare. OG GIV BESTYRELSEN BESKED OM, 
AT DU HAR SLUKKET DEN! DET ER YDERST VIGTIGT, DA 
DET KAN HAVE VOLDSOMME KONSEKVENSER FOR EN 
EVT. FESTUDLEJNING MED FYLDT KLOAKTANK.  
Det ér sket .... Det var IKKE sjovt ... Og det gider vi ikke igen ...  
 

BESTYRELSEN 
Den nye bestyrelse er pr. 2013: 

 
Søren Jacobsen, have 54 formand 
ditten og datten og alt det andet ..  

 
Stig Naundrup Larsen, have 21 kasserer 

økonomi og køligt overblik 
 

Max Bruun, have 63 B. medlem 
nye medlemmer, overdragelser af haver, nøgler m.m.  

 
Birthe Kestenholz, have 50 B. medlem 

hold i hanke med de gamle rødder i bestyrelsen 
 

Steen Steensberg, have 20 B. medlem 
sekretær, referent og filosofisk/fagligt overblik 

 
Pierre Andersson, have 48 suppleant 

udlejning af fælleshus, support af øl/vin/vand beholdning 
 

Rikke Regarth, have 62 suppleant 
er helt ny. Hende skal vi nok få sat til noget ....  

 
Dette var så de bevingede ord for nu. Må sommeren blive varm og solrig 
og må Nattergalen ikke få ondt i halsen – så skal alt nok blive godt.  
 
de bedste hilsner 
 
søren 


