Nyhedsbrev nr. 29
N/F Faste Batteri
juni 2014

Kære Alle
Først en hilsen fra vores hårdtarbejdende Sct.Hans udvalg:
Hej lykkelige haveejere i n/f faste batteri
Så er det snart Sankt hans, tirsdag den 24. juni
Det fejrer vi i Faste Batteri, kom fra kl 16, der er båltale og sang kl
18
Charlies pølsevogn sælger pølser
Tag ellers selv mad og drikke med
Snobrødsdej bliver modtaget med glæde til de tålmodige sjæle
Tag gerne et instrument med til spil, sang og glæde.
Vi bestiller godt vejr og sætter blomster på bordene.
Festudvalget, Mette, Ninna og Ane
------------Mød op – Det plejer at være rasende hygligt!

Og andre nyheder:
Islands Brygge Skole har længe været plaget af tilflyttende
børnefamilier. –Hvem kunne dog have forudset dette fænomen, som
muligvis hænger sammen med en samtidig, massiv bebyggelse af
boliger i området ......
Da skolen skulle udvide i 2007 fik vi i den forbindelse fornøjelsen af,
at kunne forhandle med kommunen om en omlægning af foreningen i
stedet for en decideret flytning.
Og samtidigt blev vi ”klassificeret” som en varig haveforening.
-Alt godt.
Det ligger imidlertid fast, at skolen SKAL udvides. De nærmere
planer er ikke offentliggjort endnu og spørgsmålet er, om der
overhovedet er fundet en løsning. Skolen er pt. omgivet af fredede
arealer, herunder vores område.
Vi er gentagne gange (vi baggrund af gentagne spørgsmål) blevet
beroliget med, at en yderligere udvidelse ind i vores område IKKE
kan komme på tale. Kolonihaveforbundets jurist ansér det som
usansynligt, ligesom vores kontakt i kommunen heller ikke ser det
som en realistisk mulighed.
Senest har vi reageret på det snarligt, kommende scenarie:

Billedet skitserer opførelsen af midlertidige pavilioner langs åen. Dén
løsning på pladsproblemer er set før. F.eks. er bygningerne længere
ude på Artillerivej, som huser Krudtuglen, klubben, fritidshjem o.a.
opført for mere end 15 år siden, som en tilsvarende midlertidig
løsning på pladsproblemer....
Dén lader vi lige stå et øjeblik – ligesom de omtalte bygninger sikkert
også vil blive stående i mange år fremover.
Det ligger altså fast, at de skitserede bygninger vil blive opført
snarest. Arbejdet er allerede i gang.
Og fugleperspektivet illustrerer på glimrende vis vores placering i
forhold til skolens behov for udvidelse. Vi er simpelthen stopklodsen
mod syd!
Vi afventer nu svar på vores seneste, bekymrede forespørgsel og
derefter må vi se de kommende planer for en permanent løsning.

Tilkørselsforhold v. hovedlågen
Så fint det er blevet! Ikke mere vandpyt og huller ved indkørslen. Nu
venter vi kun på den sidste, lille detalje som vi efter adskillige
forhandlinger er kommet frem til:

Sådan kommer dimsen til at se ud. Den udmærker sig ved, også at
kunne rejses op i insisterende, lodret tilstand!
Og så bliver den udstyret med en lås, som passer til vores
hovednøgle.
Den bliver placeret, hvor vores gamle kæde hang tværs over
indkørslen.
Mange forslag har været på banen, herunder visse modeller, som
krævede løbende vedligehold. Dette vedligehold mente man at vi
skulle varetage, men ærligt talt så var iveren for dette ikke særligt
påtrængende herfra.
Proceduren for indkørsel bliver altså fremover at låse dimsen op,
lægge den ned, køre hen over, rejse den op igen og låse den. Såre
simpelt og efter alt at dømme en rigtig god løsning.
Praktisk brug må afgøre, om den også holder i virkeligheden.

Husk fællesarbejde 17. august.
Høstfest 13. september.
I ønsket om en RIGTIG GOD SOMMER!
De bedste hilsner
Bestyrelsen.

