Nyhedsbrev maj 2020
Aldrig har vores dejlige nyttehave været så flot, som i år. Man kan virkelig se, at der
er mange medlemmer, som grundet corona, har haft ekstra meget tid til
havearbejde. Mange har også allerede fået plantet og sået, og de fleste håber fortsat
på, at der ikke kommer nattefrost, så arbejdet var forgæves.

Ekstraordinær generalforsamling (on-line)
Bestyrelsen har tidligere i denne uge sendt indkaldelse til ekstraordinær
generalforsamling til medlemmerne. Vi håber rigtig mange medlemmer vil deltage i
afstemningen, og vi håber selvfølgelig også, at du vil stemme ja til vores forslag,
sådan at vi bruger denne corona-tid til at få sat nyt hegn rundt om haven.
Planen var, at hegn først skulle laves i 2021, men corona har jo ændret rigtig meget,
og kræver at vi omstiller os, og gør meget anderledes end vi plejer.

Fællesarbejde men primært hver for sig.
Grundet corona-epidemien ser bestyrelsen sig nødsaget til at ændre på de opgaver,
som generalforsamlingen har vedtaget, men som kræver at vi arbejder uden at vi kan
holde den nødvendige afstand.
Det er opgaverne:
Restaurering af Noahs Ark
Påsætning af tagrende på fælleshus A og B
Soldning af kompostbunkerne bag hus E og H og ved bagindgangen
Opgaven med at rive 2 medlemshuse ned, kræver også, at man arbejder tæt
sammen. Vi har spurgt medlemmerne i disse huse, om de vil påtage sig opgaven
sammen med personer fra deres egen husstand.
Da ovennævnte opgaver ikke skal løses som fællesarbejde i år, er det vores
vurdering, at 1 fællesarbejdsdag pr. medlem er tilstrækkelig i år.
Vi har dog nogle fælles arbejdsopgaver, som skal organiseres og koordineres for at de
kan udføres efter myndighedernes retningslinjer.
Det drejer sig primært om at få fjernet alt det storskrald, der ligger bag hus B.
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Vi har bestilt en container til weekenden den 16.- 17. maj for at få fjernet al
storskralden. Mange medlemmer har bidraget til, at vi nu har en kæmpe bunke
storskrald bag hus B. Vi forventer og håber, at også rigtig mange medlemmer vil
bidrage med, at storskralden nu kommer væk fra vores dejlige have, sådan at bunken
ikke blive anested for rotter, og dermed næsten gør vores arbejde med at rottesikre
vore medlemshuse omsonst.
Medlemmer kan også aflevere det storskrald, de har omkring deres medlemshuse i
containeren, dog ikke bygeaffald og tagpap. Det skal medlemmerne selv aflevere på
genbrugsstationen.

Hvis du vil udføre fællesarbejde i weekenden den 16.- 17. maj og være med til at
fjerne storskralden, skal du kontakte Jeanett Aamodt
på jeanettaamodt@hotmail.com Telefon 2147 6585. Jeanett koordinerer og
tilrettelægger arbejdet, så myndighedernes påbud i forbindelse med corona,
overholdes.
Andre opgaver, som skal koordineres og tilrettelægges er:
1) Reparation af trillebøre og samling af nye trillebøre. Hvis du ønsker at deltage i
den opgave, skal du kontakte Robert på robert@kretahusnet.dk Telefon 2195 1492
2) Oprydning og klargøring af medlemshus B – fælleshuset, så det kan bruges her i
sommer. Hvis du ønsker at deltage i den opgave, skal du kontakte Mette
på mette_esmark@hotmail.com, Telefon 2622 0126
3) Hakke og luge ved æbletræerne ved bagindgangen. Hvis du ønsker at deltage i
den opgave, skal du kontakte Vibeke på formand@nf-sundvaenget.dk, Telefon 2083
9991
4) Udvikle og passe krydderurtebedet mellem medlemshus 36 og ”Noahs Ark”.
Hvis du ønsker at deltage i den opgave, skal du kontakte Vibeke på formand@nfsundvaenget.dk . Telefon 2083 9991
5) Numre på havelodderne. Alle havelodder har et nummer, men flere steder er
skiltet forsvundet, eller skal males op. Måske er der også en kreativ idé til nye
nummerskilte. Hvis du ønsker at deltage i den opgave, skal du kontakte kasserer@nfsundvaenget.dk. Telefon 2670 0083.
6) Rense faskinerne ved vore vandposter. Stenene skal tages op, skylles og lægges
tilbage. Evt. plastik eller andet fjernes fra faskinen. Hvis du ønsker at deltage i den
opgave, skal du kontakte Vibeke på formand@nf-sundvaenget.dk. telefon 2093 9991

2

Ovennævnte 6 arbejdsopgaver vil selvfølgelig også blive tilrettelagt, så
myndighedernes retningslinjer overholdes.
Tilmelding til arbejdsopgaverne senest fredag den 15. maj.
Hvis du ikke tilmelder dig til en af ovenstående arbejdsopgaver, vil du i slutningen af
maj modtage en mail med en arbejdsopgave, som du skal udføre i løbet af sommeren
og inden 1. sept.
De annoncerede datoer for fællesarbejde 16.-17. maj, 20. maj og 8. sept. er som
organiseret fællesarbejde aflyst og erstattes af individuelt tilrettelagt fællesarbejde.
Ny hjemmeside.
Vi har fået ny hjemmeside, men har stadig adressen https://nf-sundvaenget.dk/. I
forbindelse med den nye hjemmeside har vi også fået 3 nye mailadresser, som du
meget gerne må benytte.
Formanden Vibeke Lauesgaard på formand@nf-sundvaenget.dk
Kasserer Laura ifversen på kasserer@nf-sundvaenget.dk
På hjemmesiden er der en kontaktformular, som du kan benytte, hvis du ikke kan
bruge formanden eller kassereren. Den har adressen info@nf-sundvaenget.dk, og
administreres af vores næstformand Robert Nielsen.
Bookning af fælleshuset
Hvis du ønsker at booke fælleshus B til et privat arrangement, sker dette nu også via
hjemmesiden.
https://nf-sundvaenget.dk/leje-af-faelleshus-b/
Benyt helst en chrome- eller edge browser ved bookningen.
De medlemmer, som har booket via kalenderen i fællesskabet har fået deres
bookning overført til det nye system.
Gå ind og kig på vores flotte nye hjemmeside og måske er tiden også inde til lige at
genopfriske hvad du må og skal i nyttehaven ved at læse ”Til nye medlemmer” og
Haveordenen.
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Kompost.
Da det i år ikke er muligt at solde kompostbunkerne, skal du primært kompostere på
egen jord. Det gøres lettest ved at grave et hul og putte al ukrudt i hullet og dække
hullet til igen. Hvis du har noget ukrudt som ikke kan lægges i det gravede hul, kan du
lægge det på kompostbunken ved hovedindgangen. Men husk Kompost på eget
havelod. https://nf-sundvaenget.dk/wp-content/uploads/2020/04/Information-tilnye-medlemmer.pdf
Vanding af havelodder og blomsterhaven.
Vi håber selvfølgelig, at vi i denne sommer får tilpas med regn og på de tidspunkter,
hvor vi lige mangler det. Men hvis dette ikke sker, er vores vandingsregler:
Vanding med slange: Før kl. 10 og efter kl. 18
Vanding med vandkande: Hele døgnet men også bedst, når solen ikke bare
fordamper det hele væk.
Gødning.
For en uge siden fik vi leveret 600 kg. gødning, men det slog slet ikke til.
Vi har bestilt ekstra 600 kg, som udleveres fredag den 8. maj mellem kl. 10 og kl. 12.
Tag selv en 10 liters spand med og du får udleveret 2/3 hønsegødning og 1/3
lupingødning pr. havelod.

Det er en underlig tid vi lever i, og denne sommer vil sikkert blive husket som coronasommeren. I vores dejlige nyttehave bliver sommeren også anderledes og vi vil
meget gerne bede jer om at tage hensyn til hinanden og hjælpe hinanden og hjælpe
os alle med at holde haven vedlige, så den ikke gror efter, og tag evt. en tørn på et
fællesområde, hvis du ser, at det mangler en kærlig hånd med krofedt.
Brug også gerne lidt ekstra tid til at snakke med de andre medlemmer i haven. Haven
er det fristed, vi har i år og er derfor også fristedet for socialt samvær – på afstand.
Rigtig god sommer
Kærlig hilsen
Vibeke og bestyrelsen
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