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Nyhedsbrev nr. 54
august 2021
Så er der atter nyhedsbrev. Hvis du læser det, bliver du måske beriget med info om
din haveforening, som du ikke kendte til – eller også synes du at det er alt rigeligt
med det nys udsendte referat for sidste bestyrelsesmøde. Og hér stopper
læsningen så.
Alt godt. Der er dog tilknyttede, opklarende detaljer som kommer hér!

Ny rottemand!
Tak til Nikolaj, have 35, som i mange år har varetaget hvervet som rottemand i
vores forening.
Det var en opgave, som han påtog sig som bestyrelsesmedlem i 2015 – og som han
tog med sig, efter at han gik ud af bestyrelsen. Tak for det!. Tak for varetagelsen af
en konkret arbejdsopgave i vores forening. Nu er der en ny rottemand.
Det er stadig et ufravigeligt offentligt krav, at man anmelder et møde med en rotte.
At anmelde den direkte til det offentlige kan man – og man kan også benytte sig af
vores interne mulighed for at råbe rotte!
Kontakt Charlie – og han vil tage sig af videreformidling til de offentlige instanser
om rotter mig hér og rotter mig dér.
Vi er i løbende kontakt, skal vi hilse og sige.
Charlie har have 1 – lige inden for hovedlågen.
Og ellers skriv en mail til bestyrelse@fastebatteri.dk

8. september kl. 16 er der rotteforedrag i fælleshuset.
Og nej – der er ikke tale om 5 fede rotter, der skal sidde og fortælle os historier fra
de varme lande – næ, der kommer besøg af en rotte-ekspert, som vil fortælle om de
energiske væsners liv og levned. Det kunne vi sikkert godt bruge til noget.

Nøgler til havelågen
Ny person er på banen, for at tage sig af dit behov for en ny nøgle.
Hanne, have 48 vil fremad udlevere nøgle, i fald du skulle have brug for det. –eller
skriv til bestyrelse@fastebatteri.dk

En gammel kending, som i kender til hudløshed.
Vandingsregler!
Som hovedregel må der IKKE vandes med slange mellem kl. 10 til kl. 17.
Fastmonterede slanger er IKKE I orden.
Gør det til en fast regel – at afmontere slangen efter vanding.
Vi har eksempler på, at folk har glemt det. Slangen står så under tryk og der opstår
lækage. Vandspild! Det gider vi ikke mere af.
Bruger du en fancy sprinkler, så sørg for at den vander fornuftigt. IKKE ud på stien,
hen på dine skærver eller havenissen. Brug vandet, dér hvor planterne har brug for
det.
I øvrigt pønser vi på løsning til de gigtplagede – i form af en lettere slangetilslutning.

Ny bankkonto
Ja! Vi har droppet Danske Bank og hoppet over på Arbejdernes Landsbank.
Ikke alene fordi, der unægtelig er lidt mindre kreativ bogføring i AL, end det er
tilfældet for vores gamle bank.
Men også fordi, de kan tilbyde en bedre service, som gør livet lidt nemmere for os.
Derfor har vi fået nye kontonumre for indbetaling til dit og dat:
Faste Batteri hovedkonto: 5321 0260185
(haveleje 1 gang om året)
Leje af fælleshus 5321 0260207
(Når du lejer fælleshuset ja!)

Haveaffald
Ved dette års generalforsamling blev der orienteret om nødvendigheden af en ny
metode til håndtering af haveaffald i vores forening, og der blev præsenteret en
skitse af en mulig løsning med plads til 36 haveaffaldsbeholdere.
Siden har vi været i dialog med Affald København, som har godkendt muligheden
for to adskilte standpladser til haveaffald i vores forening. Den mulighed er blevet
afgørende for den endelige udformning af haveaffaldsløsningen, som i første
omgang bliver en tredjedel mindre end først skitseret.
Dels for at vores fællesområde mellem haverne 5 og 6 ikke bliver alt for massivt
bebygget og dels for at gøre det lettere at holde tålelig orden på standpladsen til
haveaffald.
Således kommer det til at se ud: Målene er i meter.

Vi (os som bare gerne vil, og jer som falder ind under §8.2 - anden sætning i vores
fine vedtægter) starter op i slutningen af oktober / starten af november med at fjerne
den nedslidte kompostindhegning og etablere en standplads ved siden af vores
nuværende affaldsindhegning. Den nye plads kommer til at rumme 24
haveaffaldsbeholdere på størrelse med vores nuværende metalbeholder (240 liter).

Samtidig fliselægger vi de 6 m² bag den nuværende affaldsindhegning og etablerer
tag over dette lille område, så det kan bruges til byttecentral. Hele anlægget vil være
klar til brug ved sæsonstart 2022.
Når vi så er godt i gang med sæson '22, og først dér, vil vi tage stilling til, om der er
behov for en sekundær standplads til haveaffald. Den vil i givet fald blive placeret
på plænen ned mod Dollar Street. Den endelige placering og udformning er ikke
fastlagt, men man kunne måske forestille sig en indhegning á la fælleshusets
beklædning.
Man kunne også forestille sig, at der ikke var behov for en sekundær plads, men en
midlertidig haveaffaldscontainer en weekend et par gange i sæsonen til det helt
store haveaffald. Eller begge dele. Vi får se. Den endelige regning fra Affald
København giver i hvert fald god plads i budgettet til at optimere vores totale
affaldsløsning.

Ny regel ved leje af fælleshus!
Betaling skal ske umiddelbart efter bekræftelse på booking.
Vi bruger unødig meget tid på at tjekke for indbetaling, rykke, gøre opmærksom på,
huske på bla bla.
Nu skal betalingen ske umiddelbart efter bekræftelse på booking.
Sker det ikke, bliver bookingen slettet.

100kr for meget!
Jubilæumsfonden er hedengangen. Og bestyrelsen har derfor uberettiget opkrævet
kr.100,- ved dette års haveleje 2021
Så på vores konto står der faktisk kr.100,- som er dine!
Du kan vælge at lade dem stå og håbe på, at du får noget god karma ud af det – eller
du kan få dem retur.
Vil du lade dem stå, skal du ikke foretage dig noget.
Hvis du vil have dem retur, skal du gøre følgende:
Skriv til bestyrelse@fastebatteri.dk nogenlunde således:
-mit navn og havenummer er xxxxxx og jeg vil gerne have mine 100kr. Retur.
Mit kontonummer er: xxxxxxxxx
-Så sørger vi for hurtig ekspedition.

Høstfest
Tilmelding, tilmelding, tilmelding!
Lørdag d. 25. september kl 13 holder vi høstfest i foreningen.
Der vil foregå følgende - i fleksibel rækkefølge:
Bål til snobrød - vi har pinde og dej parat
Grillen er tændt - og vi har pølser med brød til folket - uden beregning.
Tildeling af årets præmiehaver!
Is til ungerne
Kage til kaffen! - Og man må meget gerne bidrage med én fra egen hylde.
Øl, vand og vin tilgængeligt.
Har du en beundringsværdig grøntsag, blomst eller anden gevækst fra haven, så tag
den endelig med til beskuelse.

Tilmelding er stærkt ønskværdig. Meld tilbage på mail senest d. 20. med
personantal, så vi har et nogenlunde overblik over indkøb.
bestyrelse@fastebatteri.dk
pt. har vi 4 (fire) tilmeldinger. Kommer vi ikke op på betragteligt flere, aflyser vi.

Bedste hilsner
Bestyrelsen

