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Kære Alle 
 
Denne gang er det mig, Carsten og ikke Søren der leverer ordene til 
nyhedsbrevet og der er jo lidt at leve op til her. 
Det gør jeg fordi jeg lige vil benytte lejligheden til at præsentere mig selv, fordi 
jeg er trådt til som formand pr 10/8 - 2010, idet Ane har valgt at trække sig af 
personlige årsager. Ane fortsætter dog som almindeligt bestyrelsesmedlem, 
hvilket vi er meget glade for. Søren blev ved samme lejlighed valgt som ny 
næstformand 
Som sagt, jeg hedder Carsten Jørgensen, er fra den gode ’57 årgang og lever 
sammen med Jeanett Nielsen her på Bryggen. Vi har sammen have 46 og er i 
foreningen på femte sæson.  
I det daglige kører jeg bus for CityTrafik som ligger henne for enden af 
Artillerivej. Derudover har jeg siddet i bestyrelsen i AB Leif fra vi blev stiftet i 
’95 til 2005. 
 
Jeg vil så være formand i foreningen indtil næste generalforsamling, hvor en 
anden må overtage roret. I det tidsrum vil jeg arbejde for, at det bliver så 
nemt og overskueligt som muligt, rent administrativt, for en efterfølger at 
overtage posten. 
 
I skrivende stund her i sensommeren, hvor regnen siler ned udenfor, tænker 
jeg tilbage på en sæson lidt anderledes end ellers. Det var ligesom om at 
planterne ikke rigtigt ville i gang i forsommeren, tomaterne stod hjemme i 
vindueskarmen og blev mere og mere ranglede, men over i kulden og den 
sikre død skulle de altså ikke. Så passerede vi Skt. Hans og varmen slog for 
alvor igennem, og så kunne det nok være at der kom gang i skidtet. Så mange 
jordbær har vi ikke haft før i den tid, vi har været her Det har oven i købet 
været nødvendigt at vande – hvem skulle have troet det, når vi tænker tilbage 
på mudderpølene sidste år og forrige år. 
Det var også sommeren, hvor en gruppe sydøsteuropæiske cykelturister, som 
plagede os en del tidligt på året, blev sat på porten og Danmark fik en sag på 
halsen i EU. 
 

- Og så til de mere praktiske informationer – 
 
Årets præmiehaver er kåret:  
Nr 1: Tove og Arne Fedders i have 6 
Nr 2: Birthe Kestenholtz i have 50 
3. og 4. pladsen blev besat af henholdsvis  Lene og Christian i have 22 og Bo i 
have 31 

STORT TIL LYKKE TIL JER ALLE 



 
Nye havemedlemmer: I foråret er have 49 blevet overtaget af Per Skovhus 
og senest er Jacob Klamer rykket ind i have 18. 
Hjertelig velkommen og god arbejdslyst til jer begge. 
 
Foreningens 70 års jubilæumsfest: afholdes d. 16/10 2010. Nærmere info 
følger senere. 
 
Fællesarbejde: Der mindes hermed om at næste fællesarbejde afholdes 
søndag d. 19/9 kl 10.00. Nærmere detaljer ved kommende opslag. 
 
Strømudtag på gavlen af fælleshuset: Det har vist sig, at der er et behov 
for at få præciseret, hvad det må bruges til. 
Du må trække strøm til egen have til brug af elværktøj i forbindelse med 
byggeopgaver. Forlængerledninger skal fjernes straks efter endt brug og må 
ikke henligge natten over. 
Derudover må du varme en keddel vand til en tår kaffe/the, men gør det med 
omtanke, så vi undgår skoldningsulykker – Bord eller hylde vil blive opsat til 
din elkeddel, så ledningen kan nå. 
 
Affald: Da der går forholdsvis længe mellem tømningerne af den store 
container, henstilles der hermed til at letfordærveligt affald embaleres i 
lukkede plasticposer, eller endnu bedre – tag det med hjem, så vi undgår 
lugtgener. 
 
Græsslåmaskine: Der er blevet indkøbt en ny maskine til afløsning af den 
gamle sorte, som afgik ved døden efter lang tids tro tjeneste ved sidste 
fællesarbejde – pas godt på den, så den kan holde i mange år fremover. 
 
Indbrud i foreningen: Efter lang tids fred oplevede vi endnu engang for en 
fjorten dages tid siden at vi havde haft ubudne gæster i foreningen – denne 
gang var det fortrinsvis haverne i Dollarstreet, det gik ud over. Med de effekter 
der blev stjålet, har politiet en formodning om, at det godt kunne være nogle 
af de føromtalte cykelturister, der er på spil igen, men almindelige 
drengestreger kan man jo heller ikke udelukke. 
I opfordres hermed til fortsat at melde alle tyverier til politiet og bliver I 
opmærksomme på mistænkelige personager på fælleden, hører politiet også 
meget gerne om det. 
 
Gas: Harry er tilbage på banen igen, så skal du have skiftet din gasflaske er 
det hos Harry i have 56, du skal henvende dig. 
 
Fælleshus: I fremtiden er det ikke hos mig, men hos Pierre i have 48, du skal 
henvende dig, hvis du ønsker at leje festlokalet. 
 
 



Bestyrelsesmøder: Har du noget på hjerte, er du velkommen til at kigge ind 
først på mødet. 
Næste møde er onsdag d. 25/8 – 2010 kl 19.30 i fælleshuset. 
 
Brokkeretten er min: Og det har jeg glædet mig til.  
Det er jo ikke gået helt upåagtet hen i min tid i bestyrelsen, at en lille gruppe 
af havemedlemmer tilsyneladende har gjort det til en livsstil at være sure og 
utilfredse og brokke sig over alt og alle. 
Det kan være, hvad det være vil, men at man også skal høre uden for 
foreningen at meget tid i foreningen går med brok, finder jeg lidt 
beskæmmende  
Bevares, der er da ting, der godt kunne være bedre, men set i lyset af, hvor 
kort tid vi har ligget her, synes jeg at vi efterhånden har fået en meget fin og 
velfungerende haveforening  
Jeg lytter meget gerne til jer i en ordentlig og konstruktiv samtale, men jeg 
lader mig altså ikke trække rundt i manegen og farer rundt med politikasket på 
hovedet, fordi nu gør den og den altså dit og dat, som man ikke bryder sig om. 
Her skal man tænke på, at det man selv opfatter som et problem, ikke 
nødvendigvis er noget alle andre også tolker som problemer. 
Prøv at tale lidt mere med hinanden, hvis der er noget der går jer på og prøv 
også at udvise lidt mere rummelighed i jeres omgang med hinanden og går det 
alligevel ikke, har man stadig muligheden for at skrive en klage eller at komme 
til vores møder. 
Pasning af haver og stiarealer rundt om haverne: Det må betragtes som et 
privilegium at kunne have en have så centralt beliggende i København og vi 
har da også en lang venteliste af folk, der ønsker at få en have. 
Nogle bruger utrolig meget tid på deres haver, andre mindre, hvilket også er 
acceptabelt – Derimod er det ikke acceptabelt, at nogle få lader deres haver 
henstå som brakmarker med efterhånden urskovslignende tilstande langt ud i 
fællesarealerne, hvor man tydeligt kan se, at her er der ikke sket en fløjtende 
fis i månedsvis – Når man har en have her i foreningen, skal den med andre 
ord også passes og bruges. 
Der kan være årsager til at man ikke lige får gjort så meget ved det en periode 
og det hører vi meget gerne om i bestyrelsen – gerne inden vi bliver nødt til at 
tage den kedelige kasket på hovedet og henvende os til dig. 
 

- Dette var ordene for denne gang og må vi få en rigtig god sensommer – 
 
 

Med venlig hilsen  
Carsten 
Formand 


