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Nyhedsbrev juni 2022 

 

Bestyrelsens haverunde den 18. Juni 
Som annonceret gik bestyrelsen sin første runde i haven i lørdags. Og hvor er det 
dejligt at se al den grøde, kreativitet og mangfoldighed i vores dejlige nyttehave. 
Men der var desværre nogle tidsler iblandt. Bestyrelsen sender bødeforlæg til 2 
medlemmer, der ikke har dyrket deres havelod i denne sæson, og bødeforlæg til 
flere medlemmer for manglende renholdelse af sti. 
 
Generelt kan vi sige, at der er rigtig mange medlemmer, som har meget svært ved at 
holde hele planten på egen banehalvdel, specielt langs med 1 meter stierne. 33 
medlemmer får i den kommende uge en mail, at de skal flytte deres planter til deres 
egen side af stien, men prøv at kigge på din havelod og stien, og se om der ikke er 
planter, som (efter blomstringssæsonen) skal flyttes tilbage til egen havelod. 
 
Desuden kan vi se en tendens til at flere og flere medlemmer dyrker mange 
blomster. Vi vil derfor gerne her gøre opmærksom på vores Haveorden, som 
foreskriver at 50% af havelodden skal dyrkes med grøntsager. Prøv at kigge på din 
havelod og vurder om du overholder denne regel. 
 
På bestyrelsens næste havevandring i august vil vi specielt kigge på, at 
medlemmerne overholder reglen om grøntsagsdyrkning, og at planterne forbliver på 
egen havelod og ikke forvilder sig ud på stierne. 
 
  
Skt. Hans Aften 
Vi mødes ved 18 – 19-tiden med vores medbragte mad og drikke på Midterpladsen. 
Måske er der et medlem med et musikinstrument, som kan lægge tonen for 
fællessang. Teksterne har de fleste af os på vores smarttelefoner. Fiskerkolonien har 
inviteret os til bål og bålsang ved 21-tiden. 
 
Vi håber mange medlemmer har lyst til at deltage i dette lille fællesarrangement. 
 
 
Svært komposterbart haveaffald 
Skal som bekendt placeres på pladsen til venstre for indgangslågen. Husk at placere 
dit affald så langt fra indgangsområdet som muligt, og husk også at de 2 inderste 
fliser mod huset må ikke benyttes til kompost. 
 
Svært komposterbart affald er: jordbærplanter, kålstokke, rødder og planter, som 
spreder sig, og derfor gerne skal væk fra vores nyttehave f.eks. kvikgræs, 
skvalderkål, tidsler og snerler. Alt anden kompost skal komposteres på egen havelod 
eller på kompostbunkerne bag fælleshusene langs den grønne kile og ved 
bagindgangen. 
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Trillebøre 
Placeres på arealet ved knækket på hovedstien, bag fælleshuset Noahs Ark og ved 
bagindgangen, og ikke på egen havelod eller andre steder. 
 
 
Hunde 
Nyttehaven har også registreret at antallet af hunde i København er steget 
meget. Hunde skal føres i snor i vores nyttehave eller placeres, så den ikke 
forstyrrer andre eller kan løbe rundt. Vi er mange som er rigtig glade for hunde, men 
vi er lige så mange, som ikke er glade for hunde, nærmest bange. Og selv om du 
tror at du er den eneste i haven, må din hund ikke løbe frit rundt. Vi er mange, som 
ikke synes det er rart, at der render en hund på vores havelod. 
 
 
Udekøkken. 
Blikkenslageren har lovet os, at udekøkkenet på højre side af toiletbygningen er 
færdigt til Skt. Hans. Og man skal jo holde, hvad man lover. Spar på vandet, når du 
benytter vandhanen, da afløbet er tilsluttet toilettanken, som hurtigt bliver fyldt. 
 
 
Ribs-solbær- og stikkelsbærbuske 
Blev på forårets fællesarbejde plantet bag fælleshuset. Bærrene er til os alle, så tag 
så mange, som du kan bruge, når de er modne om en måneds tid. 
 
 
Fortsat rigtig god sommer  
 
Vibeke og bestyrelsen 
N/F Sundvænget 


