
 

1 
 

 

Nyhedsbrev juni 2022 

med pålæg om pasning af have & stier 

 

Nu bevæger vi os ind i sommermånederne, og de fleste har fået sået og plantet, så 
afgrøderne nu stille og roligt kan vokse. Og vi kan ikke lige nu klage over manglende 
regn. Mange har allerede haft megen glæde af at spise rabarber og asparges, og 
sæsonen er heldigvis ikke slut endnu. 
 
 
Renholdelse af stier og havelodder 
Traditionen tro, går bestyrelsen 2 ture gennem haven i løbet af sæsonen for at sikre 
at vi alle holder stier og havelodder fri for ukrudt. 
I år går bestyrelsen 1. tur lørdag den 18. juni 
 
Som medlem er du forpligtet til at holde 3 meter stien og 1 meter stierne rene. Hvis 
de ikke er hakkede og revet den 18. juni, får du tilsendt en bøde på 300 kr. 
 
Som noget nyt i år, besluttede generalforsamlingen i marts, at medlemmer også 
pålægges en bøde, hvis der er for meget ukrudt på deres havelod.  Ukrudt er i 
haveordenen defineret således: ”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 bøde 
på 1000 kr.” 
 
Dette nyhedsbrev er et pålæg om at såfremt ”ukrudt” defineret som kvikgræs, 
snerler, eller skvalderkål overstiger 1/3 af haveloddens areal den 18. juni, vil du 
blive pålagt en bøde på 1.000 kr. 
 
 
Rotter 
Som det er de fleste bekendt, har vi i år rigtig mange rotter. Vi anmelder rotterne til 
Københavns Kommunes Miljøkontrol, som også sætter rottegiftdepoter op i haven. 
Det undrer os og Miljøkontrollen, at vi har så mange rotter. Vi mangler at rottesikre 5 
huse. Så er alle huse rottesikret. Men antallet af rotter skyldes, at der stadig er 
mange gode gemmesteder og mad i haven. 
 
Der er alt for mange medlemmer, som har alt for meget ”skrammel” stående ved 
deres medlemshuse. Potter, poser, kander, trådnet, planter m.v. Prøv at rydde lidt op 
og sæt tingene så langt fra hinanden, at rotterne ikke kan gemme sig mellem eller 
bag tingene. 
 
Husk at fjerne alt mad inkl. madrester, krummer m.v. fra bord og terrasse. Put mad, 
inkl. frø i dåser. 
 
Vi har rotter fordi vi fodrer dem og de har gemmesteder. 
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Gødning 
Der er flere medlemmer, som endnu ikke har hentet ½ pose gødning pr. havelod. Vi 
har derfor lagt gødningen udenfor fælleshus H, så du ikke skal støde ind i et 
bestyrelsesmedlem for at få din del af gødningen. 
 
  
Byttebod 
Foreningen har fået sin første byttebod, som er placeret på en stige lige ved arealet 
med alle trillebørene. Her kan du lægge frø og planter, som du har i overskud og 
hente frø og planter, hvis du mangler. Hvis du lægger noget i bytteboden, så tjek 
efter et godt stykke tid, at det er blevet fjernet, ellers tag det ”med hjem igen”, sådan 
at bytteboden ikke blive fyldt op med rådne eller indtørrede varer. 
 
 
Rigtig god sommer  
 
Vibeke og bestyrelsen 
N/F Sundvænget 


