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Det er mildest talt MØGVEJR! 
Regn, slud, blæst og kulde i frugtbart samarbejde om, at gøre februar til 

en tvivlsom fornøjelse.  
Godt, at man ikke skal i haven! 

Og dog.  
Erantisser, vintergækker, krokus og forårsliljer kikker frem derovre.  

I skrivende stund i en stiv, våd kuling! 
Det skal nok blive bedre. Vi glæder os, og håber på en kommende, god 

havesæson. 
 
 

Nu til nyheder!  
 

”buret” til grene og haveaffald er væk!  
 

Og bliver erstattet af et flisebelagt område, hvor der kommer til at stå 
mindre containere til grene, gamle stauder og andet grønt eller vissent 
uvæsen.  
Pt. er området afgravet, klar til flisebelægning, men vi må vente lidt 
endnu indtil pløret har lagt sig.  



Der er sat stolper, klar til påsætning af bræddevægge således at 
området bliver indhegnet.  
Bagved, op imod yderhegnet,  er planen at etablere et genbrugsområde.  
 
Når der bliver klart til fliselægning, vil I uforpligtende blive inviteret med 
til deltagelse i arbejdet – med vanligt ekstremt kort varsel!  
Det bliver nok i begyndelsen af marts.  
 

Hvad gør jeg så med mit haveaffald så længe!??? 
 

Vi får leveret en stor container til haveaffald primo marts.  
Den kommer til at stå langs fælleshuset, ned mod Dollarstreet.  
Der bliver åbnet for bestilling af sådan en kalorius d. 1. marts og 
formanden sidder klar ved tastaturet natten til d. 1.  
Bemærk!  
Kun grøntaffald, rødder og andet plantebaseret.  
Har i jord til overs skal det som vanligt på bjerget.  
-Kommer der gamle møbler, og andet almindeligt affald i containeren 
bliver den ikke afhentet igen! Den er KUN til plantebaseret affald.  
 

Rydning af krat op til ydergrænserne 
 

Som nogen sikkert har bemærket, er der blevet ryddet og fældet i krattet 
langs den østlige side af foreningen. Ud mod Ørestads Boulevard.  
Det har vi flere gange efterlyst – og det er nu sket. 
Det har dog lange udsigter, at få ryddet på den vestlige og sydlige side.  
Ikke mindst den vestlige, ud mod åen, er svært vanskelig at gå til.  
Vi har forespurgt, om vi selv må rydde, i det omfang vi har behov for.  
Det har vi efter lang tids venten og rykkere ikke fået svar på.  
Det kan tolkes på 2 måder: 
1) Det kan vi godt – men kommunen kan principielt ikke give lov.  
2) Det kan vi godt – men kommunen kan principielt ikke give lov.  
 
 

 
 
 

 



Parkeringspladsen v. hovedporten 
 

Vi arbejder videre på en reguleret/indhegnet/tilpasset løsning for 
området.  
Det tager sin tid, javel. Men projektet er absolut ikke dødt.  
Det er pt. til behandling i kommunen. Foreløbigt har ”Vej og Park” 
godkendt tegninger og beskrivelser, og vi er forhåbningsfulde mht. at få 
en fredningsdispensation fra ”Vand og VVM”.  
VVM: ”Vurdering af Virkning på Miljøet”.  
 
Sidste skridt bliver en blåstempling i ”Ejendomme og Indkøb”.  
 
-Forunderligt, som vi er underlagt og afhængige af så mange, 
kommunale instanser. Forhåbentligt er det udtryk for fornuft, således at 
beslutninger afspejler bredt facetterede betragtninger og mangeartet 
viden. I modsætning til topstyret, centralistisk tunnelsyn!  
Vi håber på, at embedsværket har fået fødderne godt ud af sengen.  
 

En ko skal have vand at drikke 
 
I sidste nyhedsbrev orienterede vi jer om Skov og Naturstyrelsens 
ønske om, at tilslutte sig vores vandforsyning.  
Der går køer rundt på fælleden, umiddelbart syd for foreningen.  
Og de skal have noget frisk vand at drikke.  
 
Vi varslede en mu(h)lig opgravning af hovedstien, således at 
vandforsyningen kunne føres videre ud til muhkøerne.  
Det kommer ikke til at ske! 
Vandledningen er nu nedgravet langs Ørestads Boulevard, uden for 
foreningen.  
Og hermed er vi nu vandleverandører til både skoleelever og muhkøer! 
 
Og vi skal hilse og sige, at der er etableret bimålere på begge 
forsyninger, således at vi ikke kommer til at hæfte for forbruget.  
 

 
 



Vandtab og forsikring 
 
Forsikringsselskabet har pure afvist at dække tabet.  
Uagtsomheden var ikke grov nok.  
Kort og godt. Og så er der desværre ikke mere at sige til det. Andet end 
at tabet heldigvis ikke blev så voldsomt som ført antaget. Vi har måttet 
bløde ca. kr. 15.000,-. Halv pris. 

 
slutteligt: 

 
Genralforsamlingen er fastsat til 24. april.  

Officiel indkaldelse med dagsorden mm. vil blive 
udsendt snarest.  

Vi håber på et stærkt fremmøde og livlig, positiv debat.  
 

De bedste hilsner 
 

Bestyrelsen 
 
 

 
kolleger i bestyrelsen for US Navy 1947 


