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Nyhedsbrev august 2022 

 

Nu er vi gået ind i den sidste sommermåned, og vi kan se resultatet af de 
foregående måneders anstrengelser. Der kan høstes squash, rødbeder, kartofler, 
bønner og alle de andre grøntsager, vi plantede og såede i forårsmånederne. 
  
Fællesarbejde. 
Vi har fælles arbejdsdag  

• tirsdag den 16. august kl. 16 til kl. 20  

• torsdag den 25. august kl. 16 til kl. 20 
 
Hvert medlem er i år forpligtet til 4 timers fællesarbejde. Så hvis du ikke deltog i 
foråret, har du chancen nu. 
Hvis du deltog i foråret, er du meget velkommen til også at deltage her i august. 
 
Vi mødes på Midterpladsen ved bålstedet kl. 16, bliver krydset af og får tildelt en 
arbejdsopgave. Vi arbejder 3½ time og slutter med at spise vores medbragte mad på 
Midterpladsen. 
 
Flere af opgaverne her i august vil være nogle maleropgaver. Så tag malertøj med. 
Herudover er der en del fællesområder, som trænger til at blive hakket og revet. Og 
så er der nogle andre småopgaver, som også skal løses. 
 
Hvis du slet ikke har mulighed for at deltage en af de to dage, kan du få tildelt en 
individuel arbejdsopgave. Det gør du ved at rette henvendelse til formand@nf-
sundvaenget.dk senest søndag den 21. august. Henvendelse efter denne dato vil 
blive betragtet som ”manglende deltagelse i fællesarbejde”, og du vil blive pålagt en 
bøde på 500 kr. 
  
Manglende pasning af stier og havelodder 
Bestyrelsen går en runde igen torsdag den 25. august i forbindelse med 
fællesarbejdet og tjekker, om du har fjernet ukrudt fra 1- og 3-meter stierne, og om 
der er meget ukrudt på din havelod. 
 
Efter vores runde i juni rettede vi henvendelse til mange medlemmer om, at de skal 
holde deres 1- og 3-meter stier helt rene for ukrudt. Desuden rettede vi henvendelse 
til en del om at holde deres afgrøder på egen havelod. Hele planten skal være på 
egen havelod. På vores runde i august vil vi give de medlemmer bøde, som ikke 
holder hele deres plante på egen havelod. Hvis du har en plante, som stikker ud, og 
som du gerne vil vente med at flytte til senere på sæsonen, så send en mail 
til formand@nf-sundvaenget.dk så tager vi selvfølgelig hensyn til dette. 
 
Sidst kunne vi også se, at der er nogle medlemmer, som har mange blomster på 
deres havelod. Så husk reglen om min. 50% grøntsager på en havelod. 
Og husk også den nye regel om at max 1/3 af haveloddens areal må være dækket 
med snerler, kvikgræs, tidsler, skvalderkål. Hvis der er mere end 1/3, vil du blive 
pålagt en bøde på 500 kr. 
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Vores ukrainske naboer 
Ifølge velunderrettede kilder i Københavns Kommune, kommer vores ukrainske 
naboer først til september. 
 
Vi var nogle stykker som mødtes i begyndelsen af juli og synes, at vi kan byde de 
nye naboer velkommen en søndag eftermiddag til kaffe og kage. Vi sender 
Nyhedsbrev ud, når vi har datoerne for deres ankomst. Hvis du har en idé til, hvad vi 
herudover kan gøre, er du velkommen til at sende en mail til formand@nf-
sundvaenget.dk 
  
Invitere nye medlemmer ind i dit medlemshus? 
Der er p.t. 6 medlemmer, som ikke har adgang til et medlemshus. Hvis I kun er 2 
medlemmer i dit medlemshus, må I meget gerne tale sammen og finde ud af, om I 
ikke kan være 3 - og derefter sende en mail til formand@nf-sundvaenget.dk  
  
Rotter 
Vi har desværre set rigtig mange rotter i denne sommer. Måske skyldes det 
byggeriet på nabogrunden. Og så holder det jo snart op. Når formanden modtager 
mail med ”set rotte”, sender hun en meddelelse til rottefængeren, og de kommer 
umiddelbart derefter og sætter giftdepoter op. Der er mange giftdepoter i haven p.t. 
men der er plads til lidt flere, hvis du ser en rotte, hvor der ikke er sat et giftdepot. 
 
Fortsat god sommer 
 
Vibeke og bestyrelsen 
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