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Nyhedsbrev juni/juli 2021 

Hvor var det dejligt med regn i sidste weekend, men ærgerligt at vejrprofeterne ikke fik helt 

ret med mængden af regn i Sundvænget. Så nu må vi på den igen med mere vanding. 

 

Fælleshuset Noahs Ark og fællesarbejde 

Tømreren siger, at han er færdig med Noahs Ark onsdag den 30. juni, og så skal vi jo på 

banen igen, for at få huset helt klar. 

Gulvet skal lakeres og vinduerne skal males, inden møbler og redskaber kan sætte retur. 

 

Vi holder derfor mini arbejdsuge i næste uge. 

Torsdag den 1. juli kl. 14.00 til kl. 18.00 lakerer vi gulvet 1. gang. 

Fredag den 2. juli kl. 11.00 til kl. 16.00 lakerer vi gulvet 2. gang. 

Lørdag den 3. juli kl. 7.00 – kl. 15.00 maler vi vinduerne 1. gang. 

Søndag den 4. juli kl. 11.00 til kl. 16.00 maler vi vinduerne 2. gang og flytter møblerne og 

redskaberne tilbage til Noahs Ark. Kl. 16 0g slutter med at vi beundrer vores nye dejlige 

Noahs Ark. 

Normalt har vi 2 fællesarbejdsdage, men i år har vi kun 1, og vi håber og forventer derfor, at 

vi alle tager en lille tørn på ca. ½ time til deltagelse i færdiggørelsen af Noahs Ark. Du 

bestemmer selv på hvilket tidspunkt du vil deltage i fællesarbejdet i næste uge indenfor 

ovennævnte tidsramme, hvor en fra bestyrelsen vil være til stede og koordinere opgaven. 

Du skal blot møde op ved Noahs Ark iført malertøj. 

 

Midterpladsen og fællesarbejde. 

En gruppe medlemmer har som fællesarbejde at holde Midterpladsen; Slå græsplænen, 

hakke og luge mellem blomsterne, fjerne ukrudt fra petanquebanen og vedligeholde 

shelteret. Gruppen mangler et medlem for at være fuldtallig. Så hvis du synes, det er en god 

opgave, og endnu ikke har deltaget i fællesarbejde i år, så send en mail til formand@nf-

sundvaenget.dk 

 

Hegnet 

Det er voksetid for arkitektens trøst og den lægger sig på vores nye hegn. Det dur ikke. Alle 

der har bevoksning på det nye hegn, skal sørge for at der ikke ligger noget på hegnet. Hvis 

du gerne vil have en afskærmning mod fiskervejen eller Amager Strandvej eller den grønne 
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kile, så plant en anden plante op mod hegnet, men aldrig noget der er sat fast på hegnet. Vi 

ødelægger det nye hegn, hvis vi ikke sørger for, at der ikke ligger noget på hegnet. 

 

Fliser 

Et af vores fremtidsprojekter, er at renovere flisearealet ved bagindgangen. Flere 

medlemmer har været i gang med nytænkning, Elever fra Den Grønne friskole har lavet et 

afgangsprojek, (som vil blive præsenteret senere.)  Og vi har en ansøgning hos Danmarks 

Naturfredningsforening om tilskud til renovering af området. 

Der er ikke taget stilling til den konkrete udformning af området. Det skal ske på 

en generalforsamling. 

Men i alle projekter, som hidtil er blevet præsenteret, skal fliserne fjernes. Så hvis du kan 

bruge nogle fliser ved dit medlemshus, må du gerne tage nogle fra bagpladsen. Men tag i 

udkanten af pladsen, eller der, hvor der allerede er huller. 

 

Fortsat rigtig god sommer. 

Vibeke og bestyrelsen 

NF Sundvænget 

 


