
N/F Faste Batteri 

 

Nyhedsbrev nr. 58 feb. 2023 
 

Compagneros, Compañera, Compadros, venner og frænder! 
 
Vores Mexikanske venskabsforening (som omtalt i nyhedsbrev no. 26 ) er langt 
fremme i Vorherres frembringelser af kommende gevækster .… 
Mexikanerne er imidlertid ramt af samme, tunge skæbne som os. Deres verden er 
befængt med PFAS, mikroplast, pesticider, tungmetaller og andet uvæsen. Det er 
alle steder. Det er i havet, i luften og i jorden i større eller mindre mængder alt efter 
omstændighederne, men det er der. Overalt på planeten! 
Og det er i os! Dig og mig.  
 
Vældig meget fokus på PFAS for tiden.  
PFAS nedbrydes nærmest ikke. Det ophobes blot med tiden. Det må vi leve med, og 
det tunge faktum må vi desværre give videre til vores børn.  
Deres svar vil rimeligvis være: ”tak for lort”… 
Og vi bør bøje vores hensynløse, dumme hoveder i skam! 
 
Dette for at fortælle jer, at bestyrelsen forholder sig til den aktuelle problematik om 
PFAS.  
Dog agter vi ikke at foranstalte undersøgelser i foreningen, med mindre det stilles 
som forslag på GF og vedtages.  
 
Der er ingen tvivl om, at Faste Batteri ingen undtagelse er, for denne forfærdelige 
forurening.  
Vi ligger i ”rød zone” i hovedstadens nuværende oversigt over områder, som er 
angivet som ”forurenet i en ikke nærmere defineret grad” – Men i ”rød zone”. 
 
Vi ved, at vi ligger på tidligere losseplads. Især Dollarstreet ligger lige ovenpå.  
Det nye område, efter flytningen 2008 har fået ”ny jord” fra omgivelserne.  



Vi ved dog ikke, hvad det indebærer. Er det jord, som brandvæsnet har øvet sig på, 
med deres massive indhold af PFAS i deres slukningsmateriel?  
Eller er det blot almindelig overfladejord, som ikke er specielt forurenet mere end 
andet? 
 
Bestyrelsen har forhørt sig hos et relevant laboratorium, som har givet et bud på en 
undersøgelse for PFAS, tungmetaller og tjærestoffer.   
Et rimeligt, men stadig usikkert resultat vil beløbe sig til mindst kr. 50.000kr.  
Vi har en føler ude hos kommunen om bistand om samme undersøgelse, men vi 
forventer ikke, at de har ressourcer til at gå ind i vores lille forening.  
 
Vores anbefaling er dog,  at vi gerne vil undersøge for tungmetaller og tjærestoffer – 
men ikke PFAS, da det uden tvivl er til stede. Og vi kan intet gøre.  
En undersøgelse uden PFAS påvisning vil givetvis blive billigere.  
Men kan vi bruge den til noget? 
 
-bortset fra, at henlægge samtlige haver til prydhaver – uden at spise afgrøder.  
Som en henstilling. Det må være op til den enkelte, med mindre at regeringen eller 
kommunen kommer med påbud.  
 

Og så lidt nyheder: 
 

 
 

 
Vi har haft ubudent besøg 

 
Og vi har mødt ham, vækket ham og fulgt ham velvilligt til dørs et par gange.  
En stakkels, alkoholiseret Svensker fra hinsidan, kommet på afveje på løjpen.  
Det skal dog ikke undskylde, at han i nogle huse har efterladt et syndigt svineri og 
frem for alt en utryghed hos haveejerne.  
Han er givetvis kommet ind via et større hul i hegnet, som nu er udbedret – og siden 
da har vi ikke set ham.  
Heldigvis var han venlig, undskyldende og forføjede sig straks bort efter opfordring. 
Og han har ikke udøvet hærværk, opbrudte døre eller vinduer, som kræver 
efterfølgende reparation og ærgelser.  
Et enkelt sted havde han endog efterladt en undskyldende, håndskrevet besked.  
Vi satser på, at det var, hvad vi denne vinter må opleve af indbrud, tyveri osv.  



 
Fælleshuset shines op! 

 
Der er lagt planer om maling af det store rum, ligesom belysningen også bliver 
optimeret.  
Mange overvejelser og prøver på maling er blevet udført, testet og kikket på. Og der 
er blevet udvalgt en ”sart hvid”.  
Lamperne på væggene bliver afmonteret og erstattet af indirekte spots fra loftet, i en 
kvalitet, som gerne skulle modstå diverse festivitas.  
Loftpendlerne bliver udstyret med dæmpbare LED pærer.  
Alt sammen planlagt til en blanding af fællesarbejde og sideløbende 
aktionsgrupper.  
Hermed opfordring til at tjekke kalenderen: 
Malerarbejdet kommer til at foregå i perioden 27. – 31. marts. Invitation og detaljer 
kommer ultimo februar.  
 

Ny rottemand 
 

Der er som altid en lovpligtig regel om, at man skal anmelde rotter til kommunen, 
hvis man møder en på sin vej. For at gøre det lidt mere koordineret har vi længe haft 
en rotte-ansvarlig i foreningen. Dette ærværdige erhverv er nu overdraget til Søren, 
have 54 mail: sjac@onlinepost.dk - tlf. 20286802. Så hvis du møder en rotte – så 
meld ud!  
 

Definering af havehold 
 
Bestyrelsen har igennem vinteren arbejdet intenst på et oplæg til foreningens 
definering af havehold.  
Dette har et overordnet sigte. Desværre med et negativt fortegn – men vi mener, at 
det er nødvendigt.  
Vi har i mange år skullet forholde os til haver, som ikke bliver brugt. Dette er 
særdeles utilfredsstillende for os – for ventelisten – og for kommunen.  
Men vi har ingen mulighed for, at kunne sætte en grænse for, hvornår nok må være 
nok.  
-Hvordan vi med andre ord, ultimativt kan ekskludere havemedlemmer på den 
konto.  
For vi har ingen reelle, juridiske værktøjer.  
 
Derfor vil vi gerne invitere til to formiddage, hvor vi gerne vil præsentere vores 
oplæg.  
Til debat – til diskussion – til inspiration – som oplæg.  
Mød op den ene eller den anden gang. Eller begge, hvis du er ihærdig! 
Datoer nedenfor. 
 
Vi har gjort vores bedste, men vil meget gerne have yderligere øjne på projektet, før 
det bliver stillet til vedtagelse (eller fald) på kommende generalforsamling.  
 



Datoer til opfriskning: 
 

Debatmøder ”Definering af havehold”  
søndag d. 5. Marts og/eller søndag d. 12. marts begge dage kl. 10 

 
Maling af fælleshus 27.-31. marts 

Generalforsamling 2023: Lørdag d. 15. april 
Fællesarbejde forår: Søndag d. 16. april 

 
En sidste ting: 

 
I løbet af kommende uge 8 åbner vi op for haveaffalds beholderne.  
Resten af affaldsordningen åbner op ultimo marts.  
Har du et akut behov for bortskaffelse af STORE mængder HAVEaffald, så kontakt 
bestyrelsen. Der er mulighed for at anskaffe en 16m3 container primo marts – som 
ellers først ankommer til fællesarbejdet.  
Vandet åbnes – på vanlig vis – når vi er sikre på, at der ikke kommer frost.  

 
Kære venner! Foråret står for døren efter en lang, mørk og våd 

vinter. 
 

Rigtig god fornøjelse!  
 

De bedste hilsner 
 

Bestyrelsen.  
 

 


