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Kære alle! 
 

Som mange måske har bemærket, står der nu et stort skilt ved 
indkørslen til hovedlågen.  
Stien bliver asfalteret efter alle kunstens regler, med belysning og 
dertil hørende anviste regler for færdsel på cykel og til fods.  
Adskilt cykel og gangsti! 
Så håber vi på, at der ikke sker trafikale forviklinger fremover.  
Det har jo ellers været et vældigt stort problem ........ 
Amager Fælled bliver således ”Klaus Bondamificeret” – og det kan 
vel ikke være så dårligt endda.  



En kunne mene, at det var ganske hyggeligt med den støvede, hullede 
grusvej mellem Ørestad Boulevard og Artillerivej. Mellem træer og 
buske. Ude på landet – agtigt ...  
Vi kommer dog i den forbindelse til at nyde godt af, at vendepladsen 
ved hovedporten bliver rettet op, så vi fremover kan komme tørskoet 
til kæden – eller hvad, fremtiden må bringe af 
afspærringsanordning.  
 
Så længe anlægsarbejdet står på, kommer det unægtelig til at have 
sin indvirkning på adgangsforholdene til haveforeningen. 
 
Overordnet har vi over for kommunen beklaget, at vi ikke tidligere 
er blevet delagtiggjort i projektet.   
Som i kan læse af skiltet øverst i dette brev, kommer arbejdet til at 
foregå over 2 måneder.  
-Vel at mærke marts og april, som er højsæson for trafik til og fra 
haven med nye planter, jord, kompost m.m.  
Der står ligeledes ”der kan ikke færdes på stien” i denne periode !!  
 
Vi er, som sønnike kunne have udtrykt det, ”ornli disset!”  
(sat ud af spillet – diskvalificeret – underkendt – ignoreret) 
 
Kommunens anlægsarbejder kan vi ikke regere over.  
Men til jeres orientering er der blevet ringet og skrevet til 
projektleder og entreprenør, i håb om at vi kan finde en løsning på 
vores mest akutte behov.  
 

Tømning af kloaktank. 
Tømning af køkkencontainer. 

 
Hvis vi ikke kan få tømt kloaktanken, må vi se i øjnene at flere 
fremtidige bookinger i fælleshuset ikke kan lade sig gøre.  
Det er ganske enkelt ikke acceptabelt for os.  
 
Køkkencontaineren kan vi – til nød undvære i den periode, hvor 
anlægsarbejdet står på. Vi må så tage med hjem, hvad der måtte 
være af køkkenaffald. Det må fortsat IKKE lægges i den store 
container. Det rådner, lugter fælt og bliver en pestilens for de 
tilstødende haver. STÆRKT FORBUDT!!!!  
 
Vi forsøger at nå til enighed om en løsning, der går ud på at man 
færdiggør området ved hovedporten FØRST. –Helt færdigt, i løbet af 
et par uger, så kørselsadgang derefter er mulig.  



Derefter kan man arbejde sig videre mod Artillerivej. 
 
Andre, i den forbindelse animerende detaljer er osse nævnt, 
herunder adgang for brandvæsen og kørsel for gangbesværede. 
 
Summa summarum, så tror vi at ”man” ærgrer sig en smule over at 
vi ikke er blevet inddraget i projektet tidligere.  
Man har ganske enkelt glemt, at der ligger en haveforening som 
betaler husleje til Københavns Kommune, og som har hovedindgang 
netop dér, hvor anlægsarbejdet skal foregå.  
Nu må vi se. Vi må håbe det bedste. Der vil komme mere 
information, så snart vi har den.  
 

Andet info 
 

Generalforsamlingen ligger lige om hjørnet. Husk at møde op søndag 
d. 27. april. Indkaldelse udsendes snart.  
 
Vandet bliver åbnet igen omkring start april.  
 
Og JA! Det er forår! Rimfrost om morgenen forekommer stadig, 
men solmængden og temperaturen stiger i takt med humøret.  
 
I håb om en god, kommende havesæson 2014 
 
bestyrelsen 

 
 
 

 


