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Nyhedsbrev april 2022 

  

Sæsonen står for døren, og i år kan vi byde 17 nye medlemmer velkommen i vores dejlige 

nyttehave. Tag godt imod dem, og de har sikkert mange spørgsmål, som de gerne vil have 

besvaret. 

 

Fællesarbejde den 23. – 24. april 

Vi har fællesarbejde lørdag den 23. april kl. 10 til kl. 14 og søndag den 24. april kl. 10 til kl. 

14. 

Hvert medlem er forpligtet til at deltage i 4 timers fællesarbejde i 2022. 

Hvis du er forhindret i de nævnte dage, har vi igen fællesarbejde tirsdag den 16. august kl. 

16 til kl. 20 og torsdag den 25. august kl. 16 til kl. 20. 

Til fællesarbejdet mødes vi ved fælleshus B præcist. Får tildelt en arbejdsopgave og bliver 

registreret. 

Efter ca.2 timers arbejde mødes vi igen ved fælleshuset med vores medbragte mad og spiser 

sammen, inden vi igen optager arbejdet. 

På vores generalforsamling i marts blev der besluttet flere opgaver, som skal udføres ved 

fællesarbejdet 

• Vi skal have revet 2 medlemshuse ned, så tømreren kan bygge nye 

• Vi skal have renoveret bagarealet med højbede og blomsterbede. 

• Vi skal have bygget en ny kompost og kvashegn 

• Vi skal solde kompostjord til vores havelodder 

• Vi skal gøre vores fælleshuse rene, så de er rare at benytte hele sommeren 

• Og vi skal hakke og rive, så vores fælles arealer ikke gror til. 

Så der er nok at se til. Nogle af opgaverne kræver værktøj, så tag gerne: koben, knivtang, 

rystepudser  hammer eller skruetrækker med. 

 

Individuelt fællesarbejde 

Hvis du ikke har mulighed for at deltage i fællesarbejdet på ovenstående datoer, har du 

mulighed for at få tildelt en individuel opgave, som skal løses en eller flere gange i løbet af 

sommeren. Det er bl.a. at passe vores Midterplads, passe de nye bede ved bagindgangen, 

passe flere af vores fællesarealer m.v. 

Hvis du er interesseret i at løse en individuel fællesopgave, skal du senest den 23. april 

sende én mail til formand@nf-sundvaenget.dk 
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Hvis du sidste år løste en individuelt fælles opgave, må du gerne, også senest den 23. april 

sende en mail til formand@nf-sundvaenget .dk og oplyse om du fortsat ønsker at løse 

opgaven. 

 

Drivhus 

Generalforsamlingen vedtog, at der skal sættes et drivhus op på arealet ved bagindgangen. I 

budgettet for 2022 havde bestyrelsen budgetteret med en polytunnel. Et drivhus er ca. 

dobbelt så dyrt som en polytunnel. Vi har ikke budgetmæssig dækning for et drivhus, og må 

derfor spare op til et drivhus og sætte det på budgettet for 2023. 

Vi tror, at der er stor interesse for at dyrke nogle af sine grøntsager i et fælles drivhus. Men 

vi ved det ikke. Vi vil derfor benytte dette år til at blive lidt klogere på ønsket om et fælles 

drivhus. 

Hvis du er interesseret i at blive en del af et fælles drivhus i 2023 og evt. de efterfølgende år, 

bedes du senest den 23. april sende en mail til formand@nf-sundvaenget.dk 

Hvis du ønsker flere oplysninger om organiseringen af et fælles drivhus, bedes du kontakte 

Lene Christiansen på telefon 2834 7729. 

 

Højbede 

På arealet ved bagindgangen vil vi til fællesarbejdet bygge 4 højbede á 8 kvadratmeter. 

Generalforsamlingen i marts besluttede, at disse højbede er forbeholdt medlemmer, som i 

en længere eller kortere periode har svært ved at overkomme at passe en hel havelod på 55 

kvadratmeter, men gerne fortsat vil være en del af vores dejlige nyttehave og vores 

fællesskab. Det koster 1000 kr. pr år at leje et højbed, og medlemmet bevarer sine 

medlemsrettigheder, men har ikke adgang til et medlemshus, men til alle vores andre 

fællesfaciliteter. Hvis du er interesseret i at overtage et højbed fra slutningen af april, bedes 

du sende en mail til formand@nf-sundvaenget.dk. Hvis der ikke er 4 nuværende 

medlemmer, som ønsker at dyrke grøntsager i et højbed fremfor på en havelod, tilbydes 

højbedene personer på ventelisten. 

  

Grus 

Til weekenden vil der blive leveret grus, som placeres i store bunker på midterstien. Gruset 

er kun til 3 meter stien (midterstien fra indgangslågen og langs med Amager Strandvej og 

den store sti ned til bagpladsen) og vores 1 meter stier. Du må gerne tage af gruset til din 

del af stierne, men gruset skal lægges på rengjorte stier og kun i et lag på max 1 cm. Ellers 

kan vi ikke køre på cykel eller med trillebøre på stierne. 
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Haveorden og ”Information til nye medlemmer” 

På vores hjemmeside ligger to meget væsentlige dokumenter Haveorden og ”Information til 

nye medlemmer”. Når vi går igennem nyttehaven, tyder meget på, at ikke alle medlemmer 

husker, hvad der står i haveordenen og i ”Information til nye medlemmer” Så vi vil gerne her 

opfordre ALLE til at læse de to dokumenter. Og specielt haveordenen, da 

generalforsamlingen vedtog en stramning af medlemmernes pligt til at passe deres havelod 

med følgende ordlyd: 

 ”For at alle kan have glæde af deres havelod, er det nødvendigt, at vi sørger for at renholde 

vores havelod på et niveau, som ikke er til gene for nabohaverne. 

Når et areal med ”ukrudt” defineret som kvikgræs, snerler, skvalderkål overstiger 1/3 af 

haveloddens areal, pålægges medlemmet at fjerne dette ukrudt. Sker dette ikke indenfor 14 

dage, pålægges medlemmet en bod på 1000 kr. pr. havelod. Beløbet er en pengepligtig 

ydelse i lejeforholdet. Hvis et medlem gentagne gange i samme sæson har undladt at holde 

sin havelod og derved modtaget bod mere end 2 gange i samme sæson, kan foreningen på 

baggrund heraf opsige lejekontrakten med medlemmet” 

Vi vil, som vi plejer at gøre, advisere jer, inden vi går en runde i nyttehaven og registrerer, 

hvem der ikke passer sin havelod godt nok, og hvem der ikke har sørget for at fjerne ukrudt 

fra havestierne. 

Desuden skal medlemmer med medlemshus og blomsterhave ud mod fiskerstien være 

opmærksomme på, at haveordenen blev ændret, således at I nu skal sørge for at der ikke 

ligger beplantning på hegnet både på yder- og indersiden. 

 

Gødning 

Der udleveres gødning i forbindelse med fællesarbejdet. 

  

Storskrald 

I weekenden den 23. – 24. april får vi sat en container op. Her kan lægges al storskrald. Hvis 

du ikke kan vente med at komme af med dit storskrald til den 23. – 24. april, må du selv køre 

det hen på genbrugsstationen. 

 

Havebladet 

Foreningen er medlem af Kolonihaveforbundet som 4 gange årligt udgiver Havebladet. Hvis 

du ikke læser den papirudgave, du får med posten, må du meget gerne sende en mail til 

formand@nf-sundvaenget.dk. Der er ingen grund til at fælde flere træer end nødvendigt. 

Hvis du ikke modtager Havebladet, så send også en mail til formand@nf-sundvaenget.dk 

indeholdende din adresse. 
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Kolonihaveforbundet har også en Facebookside, som har mange gode informationer. 

  

Vi ønsker alle medlemmer en dejlig sæson og håber vi ses i weekenden den 23. – 24. april til 

fællesarbejdet og fællesskab. 

  

Med venlig hilsen 

Vibeke og bestyrelsen 

NF Sundvænget 


