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Nyhedsbrev januar 2022 

Nu er vi allerede mere end halvvejs igennem vintersæsonen, så snart kan vi igen komme i 

nyttehaven og gøre klar til sommerens afgrøder. I mange haver er der dog stadig afgrøder, 

som kan høstes her i vinterkulden. 

 

Generalforsamling 

Generalforsamlingen holdes i år tirsdag den 15. marts kl. 19 i Amager Kulturpunkt. 

Øresundsvej 4,2 2300 København S. 

Hvis du har et forslag, som du gerne vil have behandlet på generalforsamlingen, skal dette 

forslag være formanden formand@nf-sundvaenget.dk i hænde senest den 31. januar. 

Lisbeth Danty har oplyst, at hun ikke genopstiller til bestyrelsen. Der er derfor en ledig plads, 

som du kan overveje, om du vil stille op til. Hvis du ønsker oplysninger om 

bestyrelsesarbejdet, er du velkommen til at kontakte formanden eller en af os andre. Vores 

navne og kontaktoplysninger står i udhængsskabet ved indgangslågen. 

 

Kontingentopkrævning 

I disse dage modtager du kontingentopkrævningen. Du skal være opmærksom på, at 

generalforsamlingen i 2021 hævede det årlige kontingent med 200 kr. Hvis du er i tvivl om 

kontingentet, kan du kontakte Dorthe Junge, vores nye kasserer på kasserer@nf-

sundvaenget.dk eller telefon 2021 6208 

 

Ledige havelodder og ledige pladser i medlemshusene 

Ligesom de foregående år, tilbydes nuværende medlemmer at flytte medlemshus eller 

havelod, hvis du hellere vil være et andet sted i haven. 

Følgende havelodder er ledige 

Nr. 2, nr. 50, nr. 51, nr. 71, nr. 120, nr. 139, nr. 158, nr. 168, nr. 176 og nr. 197. 

Der er en ledig plads i følgende medlemshuse 

Medlemshus 1, medlemshus 2a, medlemshus 15, medlemshus 39 og medlemshus 59. 

På foreningens hjemmeside nf.sundvaenget.dk er der en haveplan, hvor du kan se, hvor 

havelodderne og medlemshusene er placeret. 

Hvis du er interesseret i at flytte fra din nuværende havelod eller medlemshus, skal du 

sende en mail til formand@nf-sundvaenget.dk  senest den 15. februar. 

Hvis du gerne vil flytte, men ikke er interesseret i nogle af ovenstående muligheder, så send 

også en mail til formanden, da der jo bliver frigiver havelodder og medlemshuse i løbet af 
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sæsonen og på grund af ovenstående flytning. Al flytning sker, ifølge vores haveorden, efter 

anciennitet. Men selv om du er helt ny i foreningen, er der stor mulighed for at du kan 

flytte, da de ”ældre medlemmer” med tiden har fået den havelod og det medlemshus, som 

de gerne vil have.  

 

Åbning af haven 

Vi åbner haven lørdag den 2. april kl. 13. Vi mødes ved fælleshuset med vores medbragte 

mad og drikke og ønsker hinanden en god sommer. Desuden udveksler vi viden, erfaringer 

og gode tips om afgrøder til den kommende sæson. Hvis du har frø, som du gerne vil forære 

væk, må du meget gerne tage dem med.  Derefter tænder vi for vandet og sætter 

affaldscontainerne frem igen. 

 

Fællesarbejde 2022 

Ifølge medlemmernes lejekontrakt og haveordenen, er medlemmerne forpligtet til at 

deltage i foreningens fællesarbejde. (Eller man kan betale sig fra det med 500 kr.) Det er 

bestyrelsens vurdering, ud fra de aktiviteter, vi har planlagt for 2022, at det er tilstrækkeligt 

med 4 timers fællesarbejde pr. medlem i 2022. Og vi har afsat 4 dage, hvor du selv 

bestemmer hvilken dag, der passer dig bedst. Men i forhold til opgaverne er der mest brug 

for arbejdskraft i foråret. 

Vi har afsat følgende datoer til fællesarbejde. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen. 

Lørdag den 23. april kl. 10 til kl. 14 

Søndag den 23. april kl. 10 til kl. 14 

Tirsdag den 16. august kl. 16 til kl. 20 

Torsdag den 25. august kl. 16 til kl. 20 

Hovedopgaverne for årets fællesarbejde bliver: 

Renovering af bagpladsen. Vi har fået ca. 50.000 kr. fra Danmarks Naturfredningsforening til 

renoveringen. Bestyrelsen kommer med et oplæg til generalforsamlingen om udformningen 

af den nye bagplads. 

Etablere et nyt kompostareal bag fælleshus E. Vi har gemt plankerne fra ”Noahs Ark” til et 

nyt kompostområde. 

Ny flagstang ved Midterpladsen 

Male ”Noahs Ark” 

Renholdelse og vedligeholdelse af vores fælles arealer og bygninger. 
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Affald 

Når havesæsonen starter, og der skal ryddes op, er der meget, som kan smides ud. Derfor 

får vi en container til weekenden den 23.-24. april, hvor stole, borde og andet storskrald skal 

afleveres. Så lad affaldet blive ved/i dit medlemshus indtil den 23.-24. april, for der er ikke 

plads i vores egne små containere, hvis de bliver fyldt med stole, borde, planker fra højbede 

m.v. 

Hvis du ikke kan vente, må du selv køre affaldet på genbrugsstationen. 

 

Ventelisten 

Ventelisten åbnes den 1. marts kl. 07.00. Interesserede kommer på ventelisten ved at sende 

en mail til formand@nf-sundvaenget.dk. Mailen skal indeholde navn, adresse, postnummer, 

mailadresse og telefonnummer. 

Mails modtaget før den 1. marts kl. 07.00 kommer ikke i betragtning. Der er 15 ledige 

pladser på ventelisten, da vi har besluttet kun at have 75 personer på ventelisten. Sidste år 

var ventelisten åben i 3 minutter, før de ledige pladser var besat. Vi formoder også, at der i 

år bliver rift om de ledige pladser. 

  

Vi glæder os til at se dig til generalforsamlingen den 15. marts. 

Mange hilsner 

Vibeke og bestyrelsen 


