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Nyhedsbrev maj-juni 2020 
 

Forårets fællesarbejde er overstået, og vi fik lavet rigtig meget. På grund af corona er 

nogle opgaver aflyst, blandt andet nedrivningen af Noahs Ark og andre opgaver, som 

kræver, at man arbejder tæt sammen. 

De medlemmer, som ikke deltog i forårets fællesarbejde, og som ikke har fået tildelt 

en specialopgave, vil i løbet af de kommende 14 dage få tilsendt en mail med 

oplysning om hvilken arbejdsopgave, vi gerne vil have udført i løbet af sommeren. På 

den måde vi sørger for at vore fællesarealer ikke gror til, og at haven er pæn at kigge 

på hele sommeren også i ferieperioden. 

 

Den ekstraordinære generalforsamling 

101 medlemmer deltog i afstemningen på den ekstraordinære generalforsamling. 

100 stemte for at få lavet hegn i 2020 og 2 stemte imod. 

Vi har derfor taget kontakt til Ishøj Hegn for at få præciseret deres tilbud og få en 

tidsplan. Det ser ud til at vi kan få lavet hele stykket mod Amager Strandvej, en dør 

ved toilethuset, og et pænt stykke hegn mod den grønne kile for de 180.000 kr, som 

den ekstraordinære generalforsamling stemte om. Beløbet svarer til det der var afsat 

til Noahs Ark. 

Vi har netop haft et møde med Ishøj Hegn. Området omkring lågen bliver ikke skiftet, 

og Ishøj Hegn starter først ved syrenbuskene (Hegnet mod Amager Strandvej). Der 

var enighed om, at det er synd at fjerne alt et flotte grønne omkring medlemshus 64. 

Desuden gjorde Ishøj hegn os opmærksom på at medlemmer, som fik nyt hegn sidste 

år, skal huske at klippe beplantningen omkring hegnet. Hvis der hænger beplantning 

hen over hegnet, bliver hegnet ødelagt. 

Når aftalen med Ishøj Hegn er indgået, får de medlemmer, som bliver berørt af 

projektet, tilsendt en mail med tidsplanen, og hvad de evt. skal gøre for at sikre deres 

planter under projektet. 

 

Foreningens budget 

På grund af en del usikkerhed omkring foreningens indtægter her i 2020, og for at 

være sikre på at vi har midler til at restaurerer Noahs Ark i 2021, er bestyrelsen lidt 

tilbageholdende med at bruge penge i år. Vi får dog råd til at få bygget 2 nye 

medlemshuse 18 og 19, men vi udsætter udekøkken, grus og tagrender. 
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Fælles stier 

Meget er på grund af corona ændret her i 2020, men en ting, der ikke er ændret er, 

at medlemmerne er forpligtet til at holde deres stier ved medlemshus og havelodder 

rene. 

Bestyrelsen går sin årlige runde søndag den 14. juni og tjekker stier. De medlemmer, 

som ikke har rengjort deres del af stierne, får derefter tilsendt en bøde på 300 kr. 

 

Kompost 

Vi har som forening meget svært ved at overholde vore egne kompostregler, og det 

er rigtig ærgerligt. Hver måned kører kommunen et stort læs grønt affald fra vores 

have, som kunne være blevet omdannet til kompost og være til stor glæde for os 

alle. Situationen er endnu mere absurd, da vi netop har brugt 10.000 kr. på gødning, 

hvor vi kunne undvære det meste, hvis vi var bedre til at kompostere. Hver måned 

køres der således kompost-guld fra vores have. 

Så: 

1. Komposter på eget havelod. Det letteste er at grave et hul og putte al ukrudt i 

hullet. Dække det til og grave et nyt hul. 

 

2. Hvis der er grønt affald, som ikke kan komme i hullet, så kør til vore 

kompostbunker. Så får vi selv glæde af komposten. 

 

3. Store grene, jordbærplanter, snerler, kvikgræs og skvalderkål lægges på 

kompostbunken ved indgangslågen. Og altså kun svært komposterbart på 

kompostbunken ved indgangslågen. Og husk at der ikke må lægges kompost 

på de to inderste fliser. 

Se endvidere https://nf-sundvaenget.dk/wp-content/uploads/2020/04/Information-

til-nye-medlemmer.pdf 

  

Affald 

Alt affald inkl. storskrald lægges i affaldscontainerne ved indgangslågen. Hvis 

affaldet er for stort, må det gøres mindre, så det kan være i beholderne, ellers må du 

selv køre affaldet til Genbrugsstationen eller opbevare det ved eget medlemshus, 

indtil foreningen bestiller en container i 2021. 

 

 

https://nf-sundvaenget.dk/wp-content/uploads/2020/04/Information-til-nye-medlemmer.pdf
https://nf-sundvaenget.dk/wp-content/uploads/2020/04/Information-til-nye-medlemmer.pdf
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Vore røde medlemshuse 

Bestyrelsen var på en lille hus-tur i søndags, og det var en dejlig tur. Vi er blevet rigtig 

gode til at vedligeholde vore røde medlemshuse, og umiddelbart er der ikke behov 

for nye medlemshuse i 2021. 

Nye medlemshuse er blevet meget dyre, så det er virkelig penge ned i foreningens 

baglomme, når vi vedligeholder så godt. I de kommende 14 dage vil nogle 

medlemmer dog få en mail om, at deres medlemshus trænger til at blive malet, og 

specielt kan vi se, at flere glemte at male vinduet, da de malede huset. 

 

Den Grønne Friskole 

De medlemmer, som er på Facebook, ved, at vi har indgået en aftale med Den 

Grønne Friskoles 9. kl. at de kan opholde sig i vores have 2 til 3 dage om ugen her i 

corona-tiden og indtil sommerferien. De modtager almindelig undervisning, men 

laver også nogle ting for foreningen.  Så nu er vore skolestuer igen blevet skolestuer. 

 

Sommeren i nyttehaven 

Ukrudt holder ikke sommerferie, så hvis du er bortrejst i din ferie, er det en rigtig god 

idé at træffe aftale med en ven/nyttehaveven om pasning af haven, inkl. evt. 

vanding, mens du er borte. Det er også en god idé at informere det medlem, du deler 

medlemshus med eller dine havelodsnaboer, at du er bortrejst, og at en anden 

passer dit havelod. 

 

Vi ønsker alle en rigtig god sommer i vore dejlige nyttehave 

Vibeke og bestyrelsen 

 

 


