
Nyhedsbrev fra Faste Batteri 
 

Kære alle 
Vi knokler på med møder, løsningsmodeller og planlægning for vores 
fremtid. Da alle står på den yderste, efterhånden godt brugte tåspids, i 
forventning om en snarlig flytning, har vi besluttet at rundsende dette 
nyhedsbrev. Vi forventer at sende yderligere nyhedsbreve med tiden.  
Hvis nogen, mod forventning, ikke skulle ønske at modtage denne mail, 
beder vi om en tilbagemelding om dette, samtidig med at vi undskylder.  
 
 Status om flytning 
Der har været møde med kommune, entreprenør, arkitekt, 
landskabsarkitekt o.a.  
Fælles konklusion var, at entreprenøren ikke har afleveret jorden i 
tilfredsstillende kvalitet.   
Udbedring skal i første omgang gøres ved harvning/harpning. Ved denne 
proces bliver sten fjernet, ligesom jorden vil blive blandet og findelt.  
 
Området tilstødende Dollarstreet-haverne skal jævnes/niveleres, således 
at de kommer i niveau med Dollarstreet-haverne.  
I første omgang forsøges det at jævne jorden, og hvis det ikke er nok vil 
der blive kørt mere jord på området.  
 
Overordnet blev det fastslået at det ikke vil være muligt at påbegynde 
arbejdet før tidligst om 2 uger-1måned.  
Jorden er endnu for fugtig til at kunne blive bearbejdet med maskiner.  
Arbejdet vil ca. tage 1 uge. 
 
Der blev fra vores side krævet 1 måneds ”flyttetid”, når området er klar 
til placering af nye haver/huse.  
 
Det blev fra landskabsarkitekten påpeget at det er almindeligt kendt at 
nylagte dræn først fungerer optimalt efter ca. 1 år.   
Der blev fastsat endnu et statusmøde mellem parterne d. 26. Marts.  
 
Huse til salg 
Husene i have 14A, 27 og 34 til salg for 1500kr. /stk. –Efter først til 
mølle princippet. Henvendelse til Max.  
 
TIL ORIENTERING 
Generalforsamling  
fastsat til 13. April kl. 10:00 



Der vil blive fremsendt ”officiel” indkaldelse. 
 
Nyt fra Charlie 
Charlie har indhentet tilbud på hegn til afskærmning ud mod Ørestads 
Boulevard. Illustration af hegn ophængt i forgang i fælleshus. 
Interesserede skal ringe til Charlie 2685 8483 
Endvidere opfordres alle huskøbs-interesserede til at skrive sig på 
huskøbslisten sammesteds.  
 
 
De bedste hilsner 
 
Bestyrelsen 


