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Velkommen til N/F Sundvænget 

Introduktion til nye medlemmer 

Nyttehaverne på Amager Strandvej 5u blev etableret på et tidligere lossepladsareal som  

”De Unges Skolehaver” i 1952 – et tiltag i datidens forsøg på at få ungdommen til at beskæftige 

sig med noget nyttigt og ikke hænge ud på gader og stræder.   

Senere blev haverne drevet af Københavns Kommunale Aftenskole, hvor der var ansat gartnere 

til at forestå undervisning i havebrug.   

I 1998, da KKA ikke længere ønskede at stå for haverne, blev Nyttehaveforeningen Sundvænget 

oprettet af de daværende havebrugere som en forening under Kolonihaveforbundet. 

Om N/F Sundvænget 
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Kontaktinformation 

Årets gang i Sundvænget 

Haverne er åbne hele året, men der er lukket for el,  vand 

og brug af toiletter i perioden ca. 1/11  - 1/4. 

 

2. februar Betaling af 1. rate haveleje (eller begge) 

Marts/april Generalforsamling (forslag til behandling 

   skal indleveres senest 31.januar) 

April/maj Fællesarbejdsdage  I 

2. juni  Betaling af 2. rate haveleje 

Aug/sept. Fællesarbejdsdage II 

Ultimo okt. Der lukkes for vandet, og affald afhentes ikke 

   vinteren igennem. 

Foreningens adresse   N/F Sundvænget 

      Amager Strandvej 5u 

      2300 Kbh. S. 

Bestyrelsen (2020) 

Formand   Vibeke Lauesgaard, hus 28B 

Kasserer   Laura Ifversen, hus 20 

Næstformand  Robert Nielsen, hus  54 

Sekretær  Jeanett Aamodt  

Suppleanter  Vilhelm Niemann & Mette Esmark 

 

Formanden træffes på mail: formand@nf-sundvaenget.dk , 

på tlf. 20839991 eller i hus 28B. 

Kassereren træffes på kasserer@nf-sundvaenget.dk 

Bestyrelsen træffes på info@nf-sundvaenget.dk 

 

Har du spørgsmål vedrørende 

•   Lån og vedligeholdelse af foreningens værktøj 

•   Bestilling og levering af maling 

•   Udlevering af gødning 

så prøv at finde bestyrelsen i haven eller skriv. 

Ved indmelding bliver du automatisk tilmeldt foreningens 

nyhedsbrev og du kan desuden holde dig ajour via hjem-

mesiden https://nf-sundvaenget.dk/ eller vores lukkede fa-

cebookgruppe ”NF Sundvænget”. 

Du kan tilmelde din kontingentbetaling til Betalingsservice i 

din bank: PBS-nr. 05315417, deb.gruppe 00001, kundenr. 

xxx (oplyses af Sundvængets kasserer og fremgår af ind-

betalingskort). 

Hvis du flytter eller får nyt telefonnummer, E-mail eller 

postadresse bedes du meddele det til formanden. 

Betaling & Ajourføring 

https://nf-sundvaenget.dk/
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Kort over Sundvænget 



4 

De gule fælleshuse 

De store gule huse er de tidligere skolehuse – nu kaldet 

fælleshuse: 

Hus A - ved hovedindgangen. Huset rummer 4 ”medlems-

lejligheder”. En lille del anvendes til opbevaring af diverse 

værktøj. 

Hus B -  det næste ud mod ”Fiskervejen”. Dette hus kan 

bruges til fællesarrangementer samt til private arrange-

menter (leje 500 kr.)  Fælleshuset bookes online via for-

eningens hjemmeside. 

Bag hus B findes foreningens container, hvor vi opbevarer 

diverse el-værktøj o.l. Desuden er der cykelparkering, som 

bl.a. gæster til private arrangementer kan benytte 

Hus E -  nærmest den store kompostplads ved bagind-

gangen. Dette hus kan bruges af medlemmerne  for at mø-

des med andre medlemmer og på en uforpligtende måde 

lære hinanden bedre at kende og udveksle viden og erfa-

ringer om grøntsagsdyrkning. 

Hus F – det næste i rækken. Dette hus anvendes som fæl-

leshus, ligesom hus E. 

Hus H – nærmest Amager Strandvej. Anvendes til opbeva-

ring af byggematerialer, værktøj o.a. 

 

Nøglen til adgangslågerne bruges til Hus A, B, E og F. 

Kun bestyrelsen har adgang til hus H og containeren. 

De røde medlemshuse 

I Sundvænget er der 76 små røde huse og 4 “lejligheder”, 

der som minimum rummer to betalende medlemmer hver. 

Medlemmerne vedligeholder selv husene med maling o.l., 

og du opfordres kraftigt til at gøre en indsats for at bevare 

husene, som har historisk værdi. Maling til udvendig brug 

indkøbes og udleveres af foreningen. 

Hvis man ønsker at tilbygge et mindre redskabsskur, skal 

der ansøges hos bestyrelsen med beskrivelse af projektets 

omfang og materialer. 

Toilethuse 

Toilethuset er det grønne hus ud mod fiskervejen. De to to-

iletter rengøres ugentligt af et medlem. NB: Hvis du hører 

et toilet løbe, så meld det straks til formanden. 

Redskaber / Maskiner 

Foreningen stiller trillebøre og græsslåmaskiner til rådighed. 

Trillebøre findes her: Pladsen, hvor midterstien starter, plad-

sen ved bagindgangen, bag de gule huse F og H. De stilles 

tilbage efter brug – og IKKE på pladsen ved hus A! 

Græsslåmaskiner findes i hus A og hus F (materialerum i 

den ene ende). 

Vi har også en benzindrevet græsslåmaskine og en fræser, 

der kan lånes efter aftale. 

Alle andre haveredskaber skal medlemmerne selv medbrin-

ge.  
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Fælles Arbejdsdage Fællesveje & Stier 

Haverne er anlagt med følgende stisystem: 

1.Hovedvej (kørevej)  3 m bred, fra indgang og som  

     midtervej gennem foreningen  

2.   1-m stier  (se tegning s.3, markeret med grønt) 

3.   Tværgående 0,5 m stier   mellem hver anden have 

       (ikke beregnet til trafik) 

Medlemmerne er forpligtet til at luge de stier, der grænser 

op til egen havelod. Bestyrelsen opkræver 300 kr. for evt. 

manglende pasning af stierne. 

Stierne 1. og 2. belægges med grus efter behov på fælles-

arbejdsdage. 

Fælles Krydderurtebede 

Mellem hus 36 og det gule hus F findes 3 fælles krydderur-

te-højbede. De passes af 2 medlemmer, men alle er vel-

komne til at bruge af urterne. 

Som medlem af NF Sundvænget er det ens pligt at deltage 

minimum 2 x 4 timer om året i vores fællesarbejdsdage. 

Det foregår en lørdag/søndag kl. 10-14 i april/maj, i juni og 

igen i august/september. Dvs. hvert medlem skal deltage i 

2 af de normalt 6 dage. 

Opgaverne kan fx være nedrivning af huse, indretning og 

vedligeholdelse af fællesarealer, pålægning af grus på sti-

er, reparation og maling af diverse bygninger og omstik-

ning af kompost. 

Da foreningen gerne vil holde udgiftsniveauet nede, er det 

en nødvendighed, at vi alle giver et nap med. Det giver og-

så mulighed for at lære flere medlemmer at kende. Evt. 

kan det blive nødvendigt at indkalde til et ekstra fællesar-

bejde. 

Hvis man ikke deltager, opkræver foreningen et beløb for 

manglende deltagelse. 
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Din Have 

Vi  håber du får glæde af din have og ser frem til, at du: 

 

• Dyrker havelodden som køkkenhave  – dvs. ikke lader 

den gro til i ukrudt og heller ikke forvandler den til et 

blomsterbed! 

• Holder stierne ud for din have fri for ukrudt. 

• Undlader at plante træer og buske, der bliver over 1,8 

m høje. 

• Vedligeholder dit hus med maling osv. 

• Deltager i fællesarbejdsdagene. 

 

Hvert medlem har mulighed for at leje en havelod på ca. 

55 m2. Der er desuden 35 ekstralodder, der fordeles efter 

anciennitet. Blomsterhaveområdet omkring huset passes 

sammen med din husfælle. 

 

NB Da haverne ligger på et gammelt lossepladsareal, blev 

der i 1999 lagt ny ren jord på midterarealet,  men dette 

gælder ikke jorden omkring husene, så husk, at denne jord 

er forurenet. 

Vi dyrker økologisk 

Køkkenhave og blomsterhave skal passes efter økologiske 

principper. Der må ikke sprøjtes med kemikalier, og der må 

ikke udlægges kunstgødning. 

Køkkenhaverne skal dyrkes med sædskifte, således at der 

går mindst fire år mellem, at man planter fx kål samme 

sted. Dette forhindrer sygdomme og udpining af jorden. 

Grønt affald bør så vidt muligt graves ned på egen havelod 

(grav fx et hul på ca. to spadestiks dybde – det kan rumme 

meget grønt). 

Grønt affald kan også findeles og bruges til jorddækning 

mellem planterne eller som overfladekompostering/ jord-

beskyttelse om vinteren, hvilket virker jordforbedrende og 

bevarer et tykt muldlag. 

 

Der opfordres til såning af miljøfrø/efterafgrøde sidst på 

sommeren/start efterår. 
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Vanding 

Der er opsat vandhaner langs hovedstierne, således at de 

enkelte havelodder kan nås med en vandslange. 

Vandslangerne er ikke foreningens ejendom, så man kan 

enten købe sin egen - eller finde ud af at dele med andre. 

Det er ikke tilladt at vande med slange mellem kl. 10 og 18, 

da fordampningen er for stor i det tidsrum. Men man må 

gerne bruge en vandkande. 

Vanding med andet end vandkande og håndholdt slange 

er tilladt mellem 19 og 22. Dog skal en af vandpostens ha-

ner være fri  til ”almindelig vanding”. 

Gødning 

Det er en god ide at lægge et tyndt lag mere eller mindre 

omsat kompost på bedene i efteråret.  Komposten kan hen-

tes på de tre kompostpladser ved hus F og H samt ved bag-

indgangen. 

Om foråret indkøber foreningen økologisk gødning, som ud-

leveres af et bestyrelsesmedlem.  Vi opfordrer til, at man ik-

ke tager mere, end man har brug for – medbring en spand. 

Afbrænding 

Afbrænding er IKKE tilladt på foreningens areal! 

Affald 

Almindeligt affald skal i beholderne til dagrenovation ved 

indgangen (NB: Lad være med at overfylde dem). De bliver 

tømt en gang om ugen i sæsonen. 

 

Storskrald defineret som affald der ikke kan gå i dag-

renovationsbeholderne) skal afleveres på kommunens gen-

brugsstationer eller placeres ved eget medlemshus, indtil 

foreningen bestiller storskraldscontainer i forbindelse med 

forårets fællesarbejde. Mindre mængder byggeaffald, ma-

ling o.l. køres til genbrugsstationen. 

Grønt affald 

Kan med fordel graves ned på egen jordlod, lægges i egen 

kompostbeholder eller lægges ud på bedene om efteråret 

som jorddække. 

Alternativt  kan det lægges på vores fælles kompostanlæg. 
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Fælles Kompostanlæg 

Vores kompostanlæg er placeret: 

1. Bag hus F 

2. Bag hus H 

3. Ved bagindgangen ned mod Øresund 

 

Her kan man hente kompost til jordforbedring. Omsat kom-

post kan lægges ud på bedene om foråret i et tyndt lag; 

om efteråret kan den bruges som jorddække, også selv om 

den måske ikke er helt omsat. 

Når man lægger sit grønne affald på de fælles kompost-

anlæg, er det kun rimeligt, at man også medvirker til at 

vedligeholde dem (omstikning, oprydning) og få dem tømt 

igen. Det er en del af havens årscyklus! Hvert anlæg har 

forskellige rum til henholdsvis frisk grønt affald, halvomsat/

vendt kompost, samt dejlig omsat kompost klar til brug. 

En kompostplads er IKKE EN AFFALDSPLADS, men et 

sted hvor man bidrager til, at jorden i haverne ikke udpi-

nes. Jord har godt af kompost, også selv om den kan inde-

holde ukrudtsfrø, idet komposten er med til at give en bed-

re jordstruktur. 

Svært Komposterbart Grønt Affald 

Svært-komposterbart grønt affald (som enten komposterer 

meget langsomt eller kan indeholde smitte) er bl.a.: 

 

• Rødder fra kvikgræs, skvalderkål og snerler 

• Hækafklip 

• Jordbærplanter 

• Kålstokke 

• Kartofler og kartoffelplanter 

• Alle former for grene (max. diam. 10 cm) 

• Kraftige rødder 

• Vissent afklip fra majs, jordskokker og solsikker 

• Vissent afklip fra høje stauder 

• Stauder med rødder 

• Løg 

 

Dette kan placeres på pladsen mellem hækken og hus A 

ved  hovedindgangen. Dette affald afhentes af Kbh. Kom-

mune  af en lastbil med grab.  

Da grabben skal kunne arbejde – og af hensyn til træ-

huset – må der  ikke lægges noget på de 2 inderste fli-

ser mod huset. 
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Hunde i haven 

Hunde skal holdes i kort snor – hele tiden! 

Husk, at selv om du har en dejlig hund, så er 

alle ikke lige så glade for den, som du selv er  

– og der findes folk, som er bange for hunde. 

Hunde er KUN tilladt i haven, hvis du overholder dette. 

Snegle—hold problemet nede 

Vi er plaget af 2 typer snegle:  

• Dræbersneglen  

• Plettet voldsnegl. 

Begge arter formerer sig 

voldsomt.  Der kræves hyp-

pig og grundig gennemgang 

af havelodden for æg og 

snegle.  

Slå sneglene ihjel og fjern 

æggene.  

Tjek især under stauder, ra-

barber og lavendler. Lad ikke 

plastik, brædder o.l. ligge i 

haven, som de kan gemme 

sig under. 

Dræbersneglen bekæmpes 

desuden ved udlægning af 

midlet Sluxx, som indkøbes 

af foreningen. 

Pas på ikke at forveksle 

Voldsneglen med Vinbjerg-

sneglen. Vinbjergsneglen 

er en fredet art, der ikke gør 

skade. 

Du & din havenabo 

Som det nok fremgår ved en tur gennem haverne, er der 

meget forskellige holdninger til, hvad en have er. Nogle 

lægger vægt på det æstetiske, nogle er hardcore grøn-

sagsdyrkere, og andre nusser bare i deres have. 

Når man starter med at dyrke sin have, er det en god ide at 

tage bestik af naboerne – hvis de hører til de meget per-

tentlige, vil det nok blive værdsat, at man starter med at 

rydde ukrudt fra kanterne og indad og ikke omvendt! 

Husk også, at pasning af stier mellem haverne er et fælles 

anliggende – så vurder lige, om det ikke snart er din tur til 

at bruge skuffejernet. 

Da foreningen har vedtaget at bevare det åbne præg af 

nyttehaver, er det ikke tilladt at have træer og høje buske 

over 1,8 m. Det ses ganske vist her og der – men de på tålt 

ophold fra naboerne! 

Generelt – tag hensyn til naboerne, vi er tæt på hinanden 

på de små jordstykker, men husk også, at man kan dyrke 

og nyde sin have på mange måder. 
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Husk at låse portene 

Desværre er foreningen ofte udsat for tyverier og indbrud 

– både sommer og vinter. Det  gælder både i de gule og de 

røde huse og vores container, ja endda vores vandhaner er 

blevet til tyvegods! 

Det er derfor et godt råd ikke at opbevare noget i huset, 

som man ikke kan tåle at miste. 

HUSK også at låse porten om aftenen, når du går. Det 

gælder også fælleshusene, hvis du har brugt dem. 

Uden for sæsonen skal portene også være låst, mens man 

er i haven. 

Øvrig information 

De På foreningens hjemmeside https://nf-sundvaenget.dk/

findes bl.a. foreningens vedtægter, den seneste udgave af 

vores haveorden samt lejekontrakt mellem Kbh. Kommune 

og Kolonihaveforbundet. 

På hus A, til venstre for hovedindgangen, hænger to op-

slagstavler. Den venstre er til information fra bestyrelsen, 

og den højre til medlemmernes interne meddelelser. 

Foreningens gruppe på Facebook: ”NF Sundvænget” er til 

meddelelser medlemmerne imellem. Her kan du fx efterly-

se eller tilbyde frø og planter, invitere til kaffe eller få gode 

råd. 

Vi ses i haven! 

https://nf-sundvaenget.dk/

