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Nyhedsbrev oktober 2022 

 
Havesæsonen er ved at være slut. De sidste grøntsager, bortset fra 
vinterafgrøderne, er ved at blive fragtet hjem, blomsterløg er lagt i jorden til næste 
sæson, og vinteren med andre aktiviteter er forude. 
 
 
Lukning af haven 
Dagrenovationen slutter 1. nov. Og vores affaldscontainere gemmes væk. Fra den 
dato skal du hver gang tage dit eget affald med hjem, og der må ikke lægges affald 
på pladsen ved affaldscontainerne. 
 
I år lukker vi først for vandet, når frosten sætter ind. 
 
Husk, når du lukker dit medlemshus for vinteren, at rotterne ikke holder vinterlukket. 
Så: 

• Fjern alt som rotter kan spise eller gemme sig i: Frø, plastik, tøj – puder 
hynder m.v. eller put alt i store plastikbeholdere. 

• Fjern alt, som du ikke ønsker bliver stjålet. De foregående år har vi haft en del 
ubudte gæster, også til overnatning. Så sæt havemøbler m.v. ind i 
medlemshuset, så det bliver svært for tyve m.v. at komme ind. 

• Luk døren til medlemshuset godt, så den ikke springer op ved kraftigt 
blæsevejr. 

 
 
Fælles afslutning på sæsonen 
Vi mødes ved fælleshus B søndag den 30. oktober kl. 14 med medbragt mad 
og drikke for at ønske hinanden en god vinter og evt. udveksle frø og planter og 
gode historier fra sommeren i vores dejlige nyttehave. 
 
 
Vores ukrainske naboer 
Vores medlem Nanna Bayer har kontaktet Københavns Kommunes kontaktperson til 
ukrainske naboer og har sammen med formanden overvejet forskellige 
velkomstmuligheder, men er grundet årstiden, hvor vores nyttehave er låst af, og 
hvor vi kun sjældent er i haven, kommet frem til følgende: 
 

Kære Alle 
  
Ukrainerne er jo flyttet ind som vores naboer på Amager strandvej 3 i slutningen 
af september måned. 
Som en velkomst til dem planlægger vi et kort besøg hos dem, d.30. okt., hvor 
nogle af os er samlet, når vi lukker vores have ned. 
Ideen er at byde dem velkommen som naboer og forære dem et par krukker med 
blomster. Hvis du vil med til dette besøg eller vil bidrage på anden måde, så 
kontakt formanden@nf-sundvaenget.dk 
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Vi har en kontakt til en medarbejder i Kbh. Kommune som kan hjælpe os med at 
lave en aftalen, da beboerne pt har travlt med at flytte ind og komme på plads.     
Over tid kan vi se om der er basis for et forårsmøde, når haven åbner igen. 
  
Kh Nanna 

  
Træfældning 
På vores generalforsamling i marts, blev det besluttet at fælde 5 træer, som primært 
skader vores bygninger. 
Bestyrelsen er ved at indhente tilbud på opgaven, som iværksættes her i løbet af 
vinteren. Vi har endnu ikke fået datoerne. Når vi får dem, lægger vi en besked på 
Facebook, sådan at du kan hente træ og brænde, hvis du ønsker det. Hvis du ikke er 
medlem af vores lukkede Facebook-gruppe, kan du sende en mail til formand@nf-
sundvaenget.dk, at du gerne vil have besked om tidspunktet for træfældningen. 
 
 
Opsigelse af lejekontrakt 
Hvis du ønsker at opsige din havelod, 1 af dine havelodder eller dit højbed, skal 
opsigelsen sendes til formand@nf-sundvaenget.dk senest 31. december 2022. Vi 
vil gerne bede alle om lige at tage en snak med sig selv, om du har den nødvendige 
tid/kræfter/overskud til at passe en nyttehave. Du har også mulighed for at komme 
på ventelisten igen, hvis tiden eller kræfterne ikke lige nu er til en nyttehave. 
 
 
Generalforsamling 2023 
Generalforsamlingen i 2023 afholdes torsdag den 16. marts. Hvis du har forslag, 
som du ønsker behandlet på generalforsamlingen skal det indsendes 
til formand@nf-sundvaenget.dk senest den 31, januar 2023. 
  
 
Med venlig hilsen 
Vibeke Lauesgaard 
 
Formand 
NF Sundvænget 
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