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Leder 

Så er jubilæumsåret for Arbejdernes 

Byggeforening slut, og der har været en 

del omtale af jubilæumsbogen i pressen, 

fra Ingeniørens Ugeblad til vores egen 

Østerbro Avis. I Weekendavisen fik artik-

len overskriften: ”Til folk der ikke tåler 

rigtige landsbyer”. Mange artikler hæfter 

sig ved, at der nu opføres nye rækkehu-

se i København, som gentager nogle af 

de træk, som karakteriserer vores huse, 

fx egen hoveddør, fælles gadeareal, 

halvprivat forhave og privat baghave/

baggård. Kvarterernes forvandling fra 

ydmyge arbejderboliger til hippe enfami-

liehuse, der netop ikke er for mondæne, 

bliver også fremhævet.  

Desuden nævnes fællesskabet og de fæl-

les aktiviteter i kvartererne. Foruden de 

sociale begivenheder (Halloween, faste-

lavn, sommerfest, børnedag) har vi her 

efterhånden også tradition for fælles 

brøndrensning, nogle hjælpes ad med at 

lægge grønne tage, andre deler affalds-

spande, og nu har vi også fået en have-

klub. Måske kan man finde på endnu fle-

re gør-det-sammen-aktiviteter - i stedet 

for gør-det-selv. 

Det er blevet vinter, og vi risikerer sne-

fald, så husk at hjælpe naboerne med at 

rydde, hvis de er væk eller har svært ved 

at klare det selv. Det gælder både fortov 

og den halve kørebane – i Kildevælds-

gade og Landskronagade dog kun forto-

vet. 

Den 23. februar er der generalforsamling 

i Husejerforeningen. Der skal vælges tre 

bestyrelsesmedlemmer samt flere sup-

pleanter. Husk, at  forslag til dagsorde-

nen skal være bestyrelsen i hænde  

senest den 24. januar. 

Det er lykkedes at finde nyt lokale til vo-

res fælles materiel, nemlig i et af vores 

egne huse, læs mere side 4.  

Hav en dejlig december og en glædelig 

jul. Vi ses til nytårsfyrværkeriet og  

Nytårskuren, 

Ulla og Lise 
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 Nyt fra bestyrelsen 

Bestyrelsen er for tiden i gang med føl-

gende områder og sager til glæde for 

fællesskabet: 

Generalforsamling 23/2 2016 

Bestyrelsen er gået i gang med at forbe-

rede generalforsamlingen. Husk at sætte 

kryds i kalenderen. Hør nyt fra arbejds-

grupperne og vær med til at diskutere 

foreningens fremtid. 

Nye parkeringsregler i 2017 

Læs om kommunens kommende regler i 

en separat artikel side 9. 

Affaldspande 

Kommunen arbejder på en fremtidig løs-

ning mht affaldsspande for vores kvar-

ter. Den aktuelle uddeling af plast/

metalspande til enkelte beboere skyldes 

en administrativ fejl i kommunen. Disse 

spande bliver muligvis samlet ind igen. 

På vores Facebook-side har nogle beboe-

re nævnt, at de som naboer har fået 

kommunens tilladelse til at dele spande. 

Denne løsning er affaldsgruppen i dialog 

med kommunen om ift., at dette eventu-

elt kan blive del af en officiel løsning.  

Bogen ”Et lille hus i byen” 

Der er stadig et restoplag af jubilæums-

bogen, som vi vil sælge af til generalfor-

samlingen den 23. februar. Mange, som 

oprindeligt bestilte bogen, har ikke af-

hentet deres eksemplar, og de vil også få 

mulighed for at hente den ved general-

forsamlingen.  

Desuden kan bogen købes over nettet, fx 

hos Dansk Arkitekturcenter, se dac.dk. 

Vejledning til nye beboere 

Bestyrelsen udsender løbende et 

"velkomstbrev" til ejendomsmæglere, så 

de kan uddele brevene til potentielle og 

faktiske nyindflyttere. Heri bydes folk 

velkommen, og brevet nævner vores 

fælles aktiviteter og visse regler og hen-

viser i øvrigt til hjemmesiden. Bestyrel-

sen har måttet opgive at besøge alle ny-

indflyttere, da det har vist sig svært at få 

rede på, hvem der flytter ind hvornår.  

Facaderegulativet 

Bestyrelsen arbejder på at få facadere-

gulativet skrevet sammen efter de æn-

dringer, der blev vedtaget på generalfor-

samlingen i februar 2015. Regulativet 

lægges på hjemmesiden, så snart det er 

klar. 

Lovliggørelsessager 

Bestyrelsen bruger en del tid på rådgiv-

ning og opfølgning på sager om ombyg-

ning mm. Det drejer sig bl.a. om sager, 

som er reguleret af facaderegulativet og 

andre regler, men som husejere ikke har 

fulgt. Bestyrelsen er ifølge tidligere ge-

neralforsamlingsbeslutninger og tinglys-

ninger forpligtet til at følge op på dem. 

I den forbindelse er bestyrelsen ked af at 

måtte orientere om flg.:  

Vi kan i øjeblikket ikke anbefale Køben-

havns Tag Entreprise (KTE), fordi firmaet 

udfører arbejde, som ikke er i overens-

stemmelse med lokalplanen og facade-

regulativet. Vi har været i dialog med 

firmaet om, at de skal overholde regler-

ne. Hvis I derfor indgår aftale med KTE, 

så sørg for at få tilføjet, at firmaet for-

pligter sig til at overholde lokalplanen og 

facaderegulativet. 
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Materielkælderen har holdt flyttedag  

Foreningen flyttede materielkælderens indhold til  

nye lokaler i Hornemansgade 2  

Tekst og foto Jørgen Frederiksen 

Det skete den 22. oktober 2015, og end-

nu en gang har vi været rigtigt heldige at 

leje os ind - denne gang tæt på, nemlig i 

en ejendom i vores eget kvarter. Vi har 

fået plads i en kælder og en tilhørende 

lille garagebygning i gården. 

Fordelen ved flytningen er, at de store 

ting placeres i gadeplan. Stillads samt 

køretøjer placeres i den lille garage. Sti-

gerne hænges på mur. Alt andet udstyr 

opbevares i kælderen. Vi skal ind gen-

nem huset hoveddør, der samtidig er be-

boernes indgang. Derfor skal vi vise hen-

syn, når vi henter og bringer udstyr. Det 

har vi, der har nøgle og adgang til kæl-

deren, lovet at forvalte godt.  

Der er mindre plads, men alligevel har vi 

god plads til alle vores redskaber, udstyr 

og materiel, som er til rådighed for os 

alle sammen:  

 stillads til tagarbejde og stilladsvogn 

 tagryg-stige og lang stige 

 store grills og store gadetelte til  

gadearrangementer 

 begrænset antal af originale døre og 

vinduer 

 kloakskovle og spande 

 bordplader og bukke 

 sækkevogn, cykelanhænger og  

trillebør 

 skovl, kost, økse mm.  

Vi var ni personer, der stod for den fysi-

ske flytning: Jan Væver, Christian Cor-

fixen, Christian Sonne, Søren Klokhøj, 

Niels Ingvartsen, Clement Harlang, Ole 

Graugaard og Jørgen Frederiksen. Alt 

forløb i en god stemning. Lise Fogh hav-

de forud for flyttedagen pakket Kildens 

materiale i flyttekasser. 

I de kommende uger forestår et arbejde 

med at indrette vores nye domæne. 

Først vil vi bringe orden i alt det uden-

dørs i baggården og garagen, og derefter 

indrette kælderlokalerne på en hensigts-

mæssig måde.  

Har DU lyst til at give et par håndvær-

kertimer med, er du velkommen til at 

kontakte materielkældergruppen. Navne 

og telefonnumre står på bagsiden. Be-

mærk det nye navn: Esben Wolstrup. 



 

Kilden 2015/4  5 

 

Min mor, der var bygningskonstruktør og 

enlig mor til os to unger, lejede en lille 

lejlighed på Borgmester Jensens Allé in-

den hun slog til og købte et dødsbo på 

Heisesgade 13 i Komponistkvarteret. Jeg 

mener prisen var 125.000!   

Huset trængte mildest talt til en kærlig 

hånd, men min mor elskede den slags 

byggeprojekter og gik straks i gang med 

at sætte huset i stand fra kælder til kvist 

– og min søster og jeg hjalp til, så godt 

vi kunne. Jeg har været omkring otte år, 

min søster seks.  

Meget moderne indretning 

Øverst blev etageadskillelsen og vægge 

brudt ned, så der var ét stort og dobbelt-

højt rum med loft helt op til kippen og 

store, dybe vinduesnicher, så det gen-

nemgående lys kunne sprede sig i hele 

rummet. Der blev indrettet badeværelse 

mod gårdsiden og et lille tekøkken under 

trappen, der førte op til en åben hems, 

hvor det var meningen, at min mor skul-

le have soveplads. Men pengene var 

små, så i stedet blev den øverste etage 

for det meste lejet ud, som en lille selv-

stændig lejlighed, og min mor rykkede 

ned på sofaen i stuen.  

Når andensalen ikke var lejet ud, havde 

min mor tegnestue deroppe. To hvide 

reoler, et stort sort tegnebord, og en 

skrivebordsstol i sort læder var den ene-

ste møblering udover brændeovnen, som 

stod foran skorstenen midt på den lange 

vægflade mod naboen. Jeg elskede det 

rum – så stort og lyst og luftigt.  

Og netop det store, dobbelthøje rum 

gjorde det let at udleje. Jeg husker især 

én af lejerne. En yngre ingeniør. En me-

get socialt anlagt type og, skulle det vise 

sig, meget entreprenant. I løbet af ingen 

tid fik han bygget en bar i krydsfinér og 

supplerede sin løn ved at holde smugkro 

deroppe. Han holdt ikke længe. Den næ-

ste lejer var en politimand fra Jylland… 

På førstesalen fik min søster og jeg væ-

relser, min søster mod gaden og jeg mod 

gården. Ved siden af mit værelse blev 

indrettet badeværelse. Badeværelset var 

helt blåt, og især badekarret i mørkeblå 

emalje var et hit hos os børn, selv om 

min mor bandede over, hvor svært det 

var at holde rent. Vores værelser havde 

En opvækst i 70’erne 
Jeg er blevet bedt om at skrive lidt om Komponistkvarteret, som jeg oplevede 

det, dengang jeg som dreng flyttede dertil og boede i godt fire år. Vi skruer 

fluks tiden tilbage til slutningen af 1970’erne…. 

Tekst af Jesper Eis Eriksen 

Fotos fra 1971 af fotograf Inger Riis, tidl. Weysesgade 4 

Jesper Eis Eriksen, 2015 
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hessian på væggene, og der var kokos-

tæppe på gulvene. Min søsters reoler og 

skabe blev malet mørkelilla, alt andet 

blev farveafstemt i lyslilla og syrén, og 

på den afsyrede kaneseng lå altid hendes 

yndlingstøjdyr – en stor skt. bernhards-

hund i plys, som hed Anker Jørgensen. 

Mit værelse blev holdt i grønne nuancer, 

og især var jeg glad for min flaskegrønne 

skibsbriks. Den havde tre skuffer med 

fine håndtag i messing, hvor jeg opbeva-

rede alle mine tegneserier. Anders And, 

selvfølgelig, men også Tintin, Clifton og 

andre detektivtegneserier. I stedet for 

døren ud til den lille gang bad jeg min 

mor om at få et bambusrullegardin. Jeg 

høstede meget ros fra mine venner for 

det meget moderigtige og stilige påfund 

(men det var forfærdelig upraktisk, så 

døren fandt snart tilbage på hængsler-

ne). I det hele taget blev vores hus anset 

som ultrasmart og meget, meget moder-

ne for den tid.  

I stuetagen, lige når man kom ind fra 

trappen, blev der indrettet køkken i åben 

forbindelse med spisestuen mod gården 

og stuen mod gaden. Køkkenet var nær-

mest som et bord, der stod ud fra væg-

gen med overskabe ’svævende’ over. 

Bordpladen var i sort skifer med integre-

rede gasblus og underlimet vask. Meget 

moderne og ’vildt’ for den tid. Loftet i 

køkkenet blev sænket, så alle rør kunne 

føres henover, men netop som alle gips-

plader var blevet skruet fast, sprang flere 

af vandrørene! Det var nødvendigt at 

lukke for hovedhanen, så i en uge i janu-

ar foregik tandbørstning og tisseri på det 

offentlige toilet på Svanemøllen Station…   

Katte i gårdene 

Imellem de to stuer blev der opsat en 

brændeovn, og fra køkkenet fik min mor 

lavet direkte udgang til gården. Vi var de 

første i vores ’blok’, der fik gjort dette. 

Gårdene var på det tidspunkt alle asfalte-

rede og kedelige, og blev ikke brugt til 

andet end at tørre tøj. Der var ingen, 

som brugte dem som de hyggelige gård-

haver, man ser i dag. Gårdrummet var 

desuden hjem for et utal af vilde katte. 

Mere end 50 boede der i vores ’blok’, og 

de brugte rækværket mellem gårdene 

som ’motorvej’. I huset overfor os, dvs. i 

midten af H.C. Lumbyes Gade, boede der 

en ældre dame, der ofte fodrede kattene, 

så vi var særligt plaget af kattejammer 

og –slåskampe.  

Gården blev dækket med brædder, så 

der blev en fin træterrasse. Lidt ud fra 

rækværket mod den ældre dames gård 

gik brædderne lodret op og dannede der-

med en plantekumme langs hele ende-

væggen. Min mor havde en bekendt, som 

boede lige ved den grønne plet på Kilde-

vældsgade, og hvis mand var anlægs-

gartner. Det blev aftalt med ham, at hvis 

han på et tidspunkt havde lidt jord og 

planter tilovers, så kunne vi få det uden 

betaling.  

Da foråret spirede, og det var lunt nok til 

at være ude, fyldtes vores gårdhave 

pludseligt af en forfærdelig stank. Vi hav-

de svært ved at lokalisere stanken og 

først efter at have brækket store dele af 

den fine, nye træterrasse op, viste det 

sig, at fordi der endnu ikke var kommet 

jord og grønt i plantekummen, var en kat 

krøbet langt ind under brædderne men 
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 havde siddet fast, var død og gået i for-

rådnelse. Snart efter lå der to kubikme-

ter jord uden for vores hus, som vi i små 

og store spande fik fragtet langs kælder-

gangen og fik fyldt plantekummen op. 

Ikke flere døde katte under vores terras-

se! 

Sommerfest, bål og pattegris 

Den årlige sommerfest var vores første 

mulighed for at lære de andre på vejen 

rigtigt at kende. Vi havde selvfølgelig 

hilst og snakket med de fleste, men det 

var alligevel en begivenhed, som jeg hu-

sker med særlig tydelighed. Det var en 

lørdag, og der var fuld aktivitet fra mor-

genstunden. En kæmpe, hvid teltdug på 

to høje pæle blev spændt ud over hele 

det midterste stykke af vejen og fast-

gjort i muren over stueetagen på de hu-

se, som lå ud til. Vores naboer, et ældre 

ægtepar, som ellers altid var sure, og 

hvis hus havde blyindfattede ruder i alle 

vinduer, deltog hvert år og lagde troligt 

murværk til det ene hjørne af teltdugen. 

Der blev tændt bål, som en pattegris og 

et lam blev stegt over. Vi unger legede 

rundt, et jazzorkester spillede, og de 

voksne drak paprødvin i store mængder. 

Det var vanvittig hyggeligt og meget af-

slappet og uhøjtideligt.  

I løbet af dagen faldt min mor i snak 

med et ægtepar, der boede på den an-

den side lidt længere ned ad Heisesgade. 

Han var arkitekt og havde bygget deres 

hus helt om, kort før vi flyttede til kvar-

teret. Vi blev vist rundt i huset, og jeg 

husker det som meget bart, holdt i sort 

og hvidt, men også meget smukt. Der 

var en helt anden rumfornemmelse end i 

vores hus. Den oprindelige grundplan var 

helt ændret, og en ny trappe var integre-

ret som et element i indretningen. Den 

trappe skulle senere på året vise sig at 

blive fatal for arkitekten – han faldt og 

brækkede nakken.  

En anden af vejens beboere, som jeg 

husker tydeligt, er Majken. En pige som 

jeg var meget forelsket i. Hendes familie 

boede skråt over for os og havde, som 

de eneste på vejen, en flagstang i deres 

forhave. Haven så altid vild og overbe-

groet ud, men jeg tror nu, der har været 

en eller anden form for orden i rodet, for 

den var altid grøn og havde masser af 

blomster fra det allertidligste forår til 

langt ud på efteråret. Majken var høj og 

ranglet for en pige på sin alder, havde 

langt lyst hår og blå øjne, og et par 

kæmpestore kridhvide fortænder, der 

var alt, alt for store til hendes lille ansigt. 

Hun sjippede ofte ude på vejen sammen 

med en veninde. De bandt den ene ende 

af sjippetorvet fast i det hvide, afskallede 

smedejernsgitter foran hendes hus. Jeg 

synes, hun var den smukkeste pige i he-

le verden. 

Dengang der var butikker 

For enden af Heisesgade, på hjørnet af 

Landskronagade, lå der en købmand. 

Han havde altid frugt og grønt stillet ny-

deligt op under en rød/grøn/hvidstribet 

markise. Inde i butikken var der mørke, 

slidte trægulve, hvor der stod kasser 

med forskellige sorter kartofler, og gam-

le træhylder fra gulv til loft, fyldt med 

varer. Købmanden selv var en bestemt, 
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men meget tillidsvækkende ældre herre, 

som altid bar en beige kittel. Han holdt 

meget af os unger i kvarteret, og vejens 

beboere kunne købe på klods hos ham, 

hvis bare man huskede at betale en gang 

om måneden.  

I det hele taget blev mange af stueeta-

gerne ud mod Landskronagade på det 

tidspunkt stadig benyttet til erhverv. Ud-

over et par købmænd, en smørrebrøds-

forretning, et ismejeri, og Ryvang Taxa, 

husker jeg især møntvaskeriet, som lå 

på hjørnet af Niels W. Gades Gade og 

Kildevældsgade, hvor vi var ovre næsten 

hver søndag, og slikbutikken på Lands-

kronagade, hvor vi fik lov til at købe for 

10 kroner lørdagsslik hver. 

Drengebander 

Slikbutikken lå overfor, hvor min ven 

Henrik boede. Henrik og hans mor var 

flyttet ind i en lille lejlighed i nybyggeriet 

langs Landskronagade, ned mod Øster-

brogade. Han var nok min bedste ven på 

det tidspunkt. En overgang havde han og 

jeg lidt problemer med en drengebande, 

som var efter os. Der var nemlig to ban-

der i området – dengang var en bande 

’bare’ en gruppe unge ballademagere, 

ikke af den type hårdkogt kriminelle 

voldsforbrydere, som udgør bander i 

dag. Den ene af de to bander var en ren 

komponistkvartersbande, der holdt til i 

’midtergaderne’ ud mod Landskronagade 

(Niels W. Gades Gade, Kuhlausgade, og 

Weysesgade), mens den anden var en 

blandet bande af unge fra Berggreens-

gade, Hornemansgade og Edvard Griegs 

Gade. 

Det er måske svært at forstå nu, men på 

daværende tidspunkt var Komponist-

kvarteret ikke et specielt ’fint’ sted at bo. 

Også selvom området så småt var be-

gyndt at blive eftertragtet blandt børne-

familier – sikkert fordi man kunne få et 

hus med mange rum for en forholdsvist 

overkommelig pris. Men en del af husene 

var stadigt opdelt i lejligheder, og i ikke 

så få af disse lejligheder boede der, hvad 

man i dag kalder socialt belastede famili-

er. Disse familiers børn og unge havde 

selvsagt ikke deres eget værelse, så de 

hang ud på gadehjørner, ved Svanemøl-

len Station, i Kildevældsparken, og i bag-

gårdene til ejendommene på Landskro-

nagade (der var fri adgang gennem por-

tene, fordi der ofte lå små håndværks-

virksomheder i baghusene).  

Det var ’Komponistkvartersbanden’, som 

Henrik og jeg fik problemer med. Ikke 

fordi vi havde gjort dem noget, men  nok 

bare fordi, vi var nogle nemme ofre. De 

fleste af drengene i banden var ældre 

end os, og så væsentlig mere ’bølle-

agtige’ ud end os – selv når vi gjorde os 

umage…! Bandelederen, en bleg og be-

net teenager fra Niels W. Gades Gade, 

havde en hvid rotte som kæledyr, der 

altid sad på hans venstre skulder. Hvis vi 

var så uheldige at støde ind i ham og 

hans kumpaner – og hvis de ellers var i 

humør til det og gad løbe efter os – fik vi 

tæsk og taget de småpenge, vi eventuelt 

havde på os. Og fordi de alle boede i 

Komponistkvarteret og ofte hang ud i og 

omkring Landskronagade, var de svære 

at komme udenom. Men selvom jeg gik 
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 den vej hver dag, når jeg skulle til og fra 

busstoppestedet på Østerbrogade for at 

tage 14’eren ind til Krebs’ Skole, så hu-

sker jeg ikke problemerne med banden 

som noget stort.  

Så på trods af at jeg jævnligt blev ban-

ket i alle de år, vi boede i Heisesgade 

13, husker jeg tiden i Komponistkvarte-

ret som meget, meget lykkelig.  

Jeg ville ønske, at vi var blevet boende i 

huset, men det hele endte ret brat med, 

at min far pludseligt døde en efterårsdag 

godt fire år efter, at vi var flyttet til 

kvarteret. Problemerne med banden, 

muligheden for at vi midlertidigt kunne 

bo i min fars parcelhus i Holte, og måske 

også min mors iver efter at finde et nyt 

byggeprojekt at kaste sig ud i, gjorde, at 

hun besluttede sig for at sælge huset.  

En ejendomsmægler, Häggmark, som 

havde kontor ved Lille Trianglen, havde 

specialiseret sig i at sælge byggefor-

eningshuse. Min mor ringede til ham, og 

bare ved at se i sit kartotek fandt han 

med det samme fem potentielle købere. 

De var alle så ivrige for at købe, at de 

ringede samme aften og kom forbi i tide 

og utide i de efterfølgende dage. Det 

endte med, at min mor solgte huset; ik-

ke til dem, der havde budt højest, men 

til dem, der havde tilbudt at hjælpe med 

at flytte…!  

Parkering i Strandvejskvarteret 

Nye regler på vej i 2017 

Af Adriaan Schelling, Trafikgruppen 

Politikerne på Københavns Rådhus har 

indgået en aftale om parkering, der kom-

mer til at berøre bilejerne i Strandvejs-

kvarteret – men først fra 2017. Aftalen 

er en del af budgetforliget for 2016. 

Vores kvarter vil blive omfattet af beta-

lingszonen. Der kommer betalingsparke-

ring med billetautomater, som I kender 

det fra området inden for Jagtvej, og 

som vi har haft i nogle år fra 2000-2005. 

”Udvidelsen vil skabe bedre parkerings-

forhold for beboerne, da den vil mindske 

indpendlingen i bil og dermed også frem-

me grøn mobilitet og fremkommelighed,” 

står der i budgetaftalen. 

Beboerne vil få mulighed for at købe en 

beboerlicens. Som noget nyt vil prisen 

blive differentieret efter bilens energi-

klasse, så elbiler koster 100 kr. om året, 

og de største benzinslugere 1150 kr. om 

året. 

Taksten for bilister uden beboerlicenser 

bliver 9 kr/time mellem kl. 8.00 og 

23.00, og 2 kr/time mellem kl. 23.00 og 

08.00 i 2017. 

For at gennemføre den nye parkerings-

zone skal kommunen overtage de private 

fællesveje som offentlige veje. I vores 

kvarter er Landskronagade og Kilde-

vældsgade i dag offentlige veje, mens 

alle andre gader er private fællesveje.  

”Teknik- og Miljøforvaltningen skal se-

nest i første halvdel af 2016 fremlægge 

en model til politisk behandling, herun-

der afgrænsning, overtagelse af private 

fællesveje og håndtering af randzoner. 

Ordningen skal træde i kraft fra 1. januar 

2017.”  Citat fra Budgetaftalen. 
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Brøndrensedag  
Søndag d. 15-11-2015 blev der traditionen tro afholdt brøndrensedag i  

Strandvejskvarteret. Ca. 20 morgenfriske beboere mødtes kl. 10 til briefing 

hos Esben Wolstrup på HCL 2 

Af Kristjan Jul Houmann, NWGG 20 

Arrangørerne havde sørget for at med-

bringe diverse redskaber fra materielkæl-

deren til brøndrensningen, og Esben 

trakterede med et meget fint morgen-

bord. Jørgen Frederiksen forklarede, 

hvordan vi skulle gå til dagens opgaver, 

og vi inddelte os efterfølgende i tre hold, 

der var organiseret efter hvilke gader, vi 

kom fra, og således at der var mindst en 

erfaren brøndrenser på hvert hold, der 

kunne lære de andre deltagere op.  

Brøndrensning forebygger  

vand i kælderen 

Brøndrensedagen er en både hyggelig og 

praktisk anledning til at møde andre be-

boere fra kvarteret og samtidig få ordnet 

en meget relevant vedligeholdelsesopga-

ve på vores huse. Rensningen af sand-

fangsbrøndene på for- og bagsiden af 

husene samt tagrenderne er en god inve-

stering i at forebygge vand i kælderen, 

når der kommer kraftige regnskyl eller 

skybrud.  

Det kræver imidlertid de rette remedier, 

ellers kan det være en særdeles vanske-

lig opgave. Heldigvis råder materielkæl-

deren over en del relevante redskaber og 

værktøj, og resten havde arrangørerne 

skaffet til lejligheden. Fx fandt jeg ud af, 

at man ikke kommer langt uden et or-

dentligt koben – gerne både et stort og 

et lille – til at åbne div. rustne riste og 

gadebrønde. Derudover er det en god ide 

at have både en stor og en lille brøndren-

ser med kuglehoved samt en tagrende-

renser på et langt skaft. 

Mange brønde i gaden trænger 

Forsøgsvis lavede vi også nogle stikprø-

ver på de nedløbsbrønde til regnvand, 

der er i gaderne. Så vidt jeg har forstået, 

er det vores egen opgave at rense dem i 

de fleste gader, og at dømme efter de 

mængder slam og andre mærkelig ting, 

som vi kunne hive op af dem på ret kort 

tid, så er de ikke blevet renset i nyere 

tid. Måske kunne vi bede Bestyrelsen om 

en status på at få udført rensning af alle 

gadebrøndene i kvarteret? Der er ingen 

tvivl om, at de trænger til det.  

Fem råd angående gadebrøndene 

Vi kan imidlertid selv gøre noget for at 

forebygge, at gadebrøndene stopper til – 

her er nogle praktiske forslag, som blev 

til på dagen: 

 Det er vigtigt ikke blot at feje fortovet 

foran ens hus – hvis man samtidig vil 

feje skidt og blade op fra rendestenen,  

kan vi hjælpes ad med at forebygge, 

at det løber ned i gadebrøndene. 

 Hvis man har håndværkere på sit hus, 
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 er det vigtigt at instruere dem om ikke 

at hælde byggerester som skiferstum-

per, søm og skruer m.v. i tagrender 

og gadebrøndene (nogle håndværkere 

har nemlig gjort det). Det samme 

gælder for børn, der putter sand, sten, 

legetøj og pinde i afløbene. 

 Hvis du alligevel renser dine egne 

husbrønde, så rens evt. også den ga-

debrønd, som er ud for dit hus. Det vil 

være en god investering ved et fremti-

digt skybrud. 

 Hvis en eller flere af gadebrøndene i 

din gade konsekvent står under vand, 

når det regner, er det tegn på, at de 

trænger til rensning eller er gået i 

stykker. Prøv at rense dem eller kon-

takt Bestyrelsen. 

 Det kan være lidt svært at åbne gade-

brøndene, da de findes med forskelli-

ge typer af riste/lukninger, der skal 

åbnes på forskellige måder. Jørgen 

Frederiksen kender de forskellige ty-

per og kan forklare, hvordan de åb-

nes. Det kræver kræfter og et solidt 

koben at få dem åbnet.  

 

Rensningen foretages bedst med en 

stor brøndrenser med kuglehoved. 

Hvis du ikke nåede med i denne omgang, 

kan du stadig nå at rense dine brønde – 

du kan låne det nødvendige værktøj i 

materielkælderen, og du kan se en ræk-

ke små videoer på kvarterets hjemme-

side, hvor Jørgen Frederiksen kyndigt 

forklarer og viser, hvordan man renser 

diverse brønde og tagrender. 

Til sidst skal der lyde en stor tak til delta-

gerne og især til Esben og Jørgen for at 

lægge hus til og organisere dagen.  

Vi ses til næste år. 

HUSK Nytårsfyrværkeriet 

Hvis vi skal fastholde traditionen med et 

flot fyrværkeri nytårsaften, er der brug 

for, at I melder jer til at hjælpe ved sel-

ve affyringen. Kravene er: 

1) du skal mindst være 18 år gammel  

2) du skal møde op til instruktion  

på torvet 31.12.2015 kl 15.00  

3) du skal være ædru ved affyringen, 

som begynder 01.01.2016 kl. 00:45. 

Hvis du kan leve op til kravene, så meld 

dig til Henrik Bruus (bruus@fysik.dtu.dk) 

NWGG 4, snarest muligt, og senest den 

28. december. 
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»Det er det mest vidunderlige, der kunne 

ske«, sagde jordmoderen på Rigshospita-

let, mens hun begejstret klappede hæn-

derne sammen. 

Mindst lige så begejstret var ejendoms-

mægleren, da vi skrev under på et den-

gang fuldkommen astronomisk beløb for 

et hus i Komponistkvarteret og Berggre-

ensgade i sommeren 1998.  

Min kone Kirsten havde allerede tre uger 

henne i graviditeten fået det her milde 

Moder Jord-udtryk i ansigtet, en bivirk-

ning ved hormonet oxytocin, som udløser 

en åndsfraværende limbotilstand, der 

blandt almindelige mennesker blot be-

tegnes som ammehjerne. 

Den eneste, der var ved sine sansers ful-

de brug og en lille smule ansvarlig, var 

mig. 

Angsten for Silvan 

Jeg var angst ikke bare for at skulle væ-

re far, men måske endnu mere for at bli-

ve nybagt husejer.  

Med ret til at rense tagrende, male vin-

duer, købe ny varmepumpe til fyret 

(anede ikke, der skulle en pumpe til, og 

hvad fejlede den gamle så i øvrigt) og 

tage stilling til flekslån og prioritetsom-

lægninger. Ville jeg nogensinde kunne 

gennemføre et indkøb af elværktøj i Træ-

lasten i Æbeløgade uden at blive ydmy-

get af håndværkere med næver så store 

som rødspætter?  

Og så var jeg grundangst ved at skulle 

forlade indre by, hvor jeg er født, vokset 

op og har boet det meste af mit liv. Husk 

på, dengang var der hverken en Emme-

rys, en Fitnessdk eller en økologisk salat-

bar her. Vi var virkelig Udkantsdanmark.   

Kaptajn Kim besøger landsbytossen 

Men så opdagede jeg, at jeg ikke havde 

mistet en storby. Jeg havde fået en 

landsby i form af de 400 huse. Lidt lige-

som at flytte på kollegiekøkken, blot er 

folk flinkere til at rydde op efter sig. 

Der er en gadefest stort set hver eneste 

måned. Og er der ikke en fest i forenin-

gen, så arrangerer vi den jo bare selv. 

Jeg husker en aften, jeg fik besøg af 

’kaptajnen’. Kim fra Hornemansgade, der 

drev rundt i gaderne med en klirrende 

pose med ølflasker, mens han trippede 

langs folks stakitter og strakte hals. For 

at se, om der mon skulle være nogen 

hjemme, der havde adgang til den store 

kabelpakke og dermed en særlig fodbold-

kamp. 

Jeg var hjemme. Og jeg kan godt lide øl. 

Bedre end jeg kan lide fodbold. Så da 

Kim i pausen efter 1. halvleg vurderede, 

at kampen var temmelig kedelig, så kun-

ne jeg ikke være mere enig.  

Beboerstafet: 

Rapport fra en udkantsdansker: 

Blev afhængig af småbørn, katte og 

kloakslam   
Det startede med en graviditet. Men endte i et årelangt misbrug af fællesskab 

og andre menneskers gode vilje. 

Af Per Munch, Berggreensgade 
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Jeg slukkede resolut, og vi tømte posen. 

Først mange år senere opdagede jeg, at 

han gerne ville have set anden halvleg 

også.  

En kort og opbyggelig historie om, hvad 

det kan føre til, når man bor så tæt sam-

men, at man kan lure ind af hinandens 

vinduer, og i øvrigt har en sund og na-

turlig tørst. 

Hen ad vejen lærte jeg da også at fræse 

el ind i væggene, lave nyt køkken, og 

rense en brønd. Og jeg ville i dag kunne 

fuldspartle Rundetårn og lime filt på, hvis 

det stak mig. Men det stikker mig ikke, 

som Ebbe Rode udtrykte det i en af 

Storm P.s monologer.  

Endelig alene - sammen 

I dag er jeg en glad far til to velskabte 

unger, Christian og Johanna på hen-

holdsvis 14 og 16 år. 

Hvis nogen af jer ser dem et sted her i 

kvarteret eller ude i byen, så spørg lige, 

om de har fået nok at spise, og sig gerne 

til dem, at de ikke har nok tøj på, og hils 

fra deres far. For der går uger mellem, at 

jeg ser dem. 

Min nabo har taklet problemet med for-

fløjne børn ved at få sig en cocker spani-

el, som jeg også følelsesmæssigt prøver 

at skabe en binding til. Uanset om den 

vil eller ej.  

I husene omkring os, begynder nye små-

børnsfamilier at dukke op, mens gaderne 

genlyder af plastikknallerter, der rumler 

rundt alt for sent. 

De unge familier har barnevogne med 

luft i ringene (det havde man ikke i 

90erne, næ man var glad, hvis bare man 

havde en Odder med faste ringe), og der 

er sparkecykler og mandagshysteri, fordi 

man skal have flyverdragt på. 

Jeg er begyndt at misbruge komponist-

kvarterets facebookside, hvor jeg dagligt 

sidder og siger nåeh, og næeh, når end-

nu en kønsskifteopereret kat står og tig-

ger ved endnu en havedør, mens bekym-

rede husejere efterlyser nogen, der mon 

kender denne uges forvildede og kønsdif-

fuse LGBT-kat. 

Så nu er det mig, der sidder med ren 

oxytocin i årerne og holder af alting, ud i 

den blå luft.   

Overlevelseskursus for forladte fædre 

Jeg prøver at håndtere mine behov ved 

at gå langsomt gennem legegaden, mens 

der er mødregruppe ved skovtursbordet. 

Dog ikke så langsomt, at det kommer til 

at virke påfaldende. 

NU MED BADEBRO. Ganske 

som elefanter, der begynder 

at trække mod den samme 

lokalitet, når tidens fylde er 

nået, således traver forhen-

værende småbørnsforældre 

mod Svanemøllehavnen og 

vinterbaderforeningen. Be-

mærk: Alle er meget vel-

komne til at bruge badebro-

en, haven, borde, bænke og 

styrtbadet på siden af hu-

set. Kun sauna og omklæd-

ning er forbeholdt medlem-

merne.  
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Jeg cykler på den nye sti langs med B93-

baner og S-toget, og tænker på alle de 

år, vi gik i Kildevældsskolen, på Vokse-

værket og til ishockey hos KSF. Med for-

ældremøder og indsamlinger og en ende-

løs række af sommerfester, der let kan 

arrangeres, hvis vi alle sammen bare lige 

tager en ret med.  

Og så driver konen og jeg ellers ned i 

Svanemøllebugtens Vinterbad i vores tøf-

ler og de særlige tyrkiske badelagner, 

som Rita sælger, og så nyder vi at være 

sammen med alle dem, vi havde små 

børn sammen for så lang tid siden, at 

man skulle tro, det var løgn. 

Fik jeg sagt, at vi også har skrevet os op 

til havkajak? 

Min kone er begyndt at gå til kor om 

onsdagen, og jeg går til band om tirsda-

gen. Kort sagt. Det er en ynk. 

Men det er også lidt fedt at nyde tiden 

sammen. At være i et kvarter, hvor man 

kan lune sig ved fællesskabets flamme. 

Eller rettere ved de gløder, der ligger ef-

ter mange års gensidig socialiseren. Man 

kan sige, at vores kvarter er en stor var-

mepumpe.  

Trods alle disse betragtninger, så vil jeg 

dog godt slå fast, at det stadig ikke står 

så sløjt til, at jeg frivilligt begynder at 

male vinduer. 

Vi ses i gaden. Og på Facebook. Miiauv.  

Vi vil gerne takke de næsten 50 deltage-

re i vores spørgeskemaundersøgelse i 

oktober.  

Forhaverne er vigtige 

For det første angav hele 90% af delta-

gerne, at kvarterets samlede udseende 

er meget vigtigt for dem, og 80% angav, 

at deres forhaver havde stor betydning 

for dem. Endvidere svarede 90%, at de i 

forskelligt omfang gerne ville forbedre 

deres forhaver, men blot 10% (5 delta-

gere) svarede, at de ikke ville ændre de-

res forhaver.  

Til sidst, og til vores store glæde, udtryk-

te mere end 90%, at de var enige i vores 

vision om at brande Strandvejskvarteret 

som Københavns Havekvarter, the Gar-

den District of Copenhagen.  

Sjovt nok har vi bemærket, at særligt 

mange besvarelser kom fra beboere i 

Berggreensgade og den nordlige ende af 

Kuhlausgade. Vinderen af lodtrækningen 

om vores gavekort på 500 kr. kom da 

Strandvejskvarterets Haveklub 
Af Gudrun Höy, Heisesgade 39, Zita Andersen, Hornemansgade 33 og  

Kirsten Bruus, NWGG 4 
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 også fra det område, nemlig Gitte  

Sforzini fra Berggreensgade. Et stort til-

lykke til hende! 

Vision: Københavns Havekvarter 

En håndfuld deltagere angav på spørge-

skemaet, at de gerne ville være aktive i 

arbejdet med haveklubben, og i novem-

ber mødtes nogle af os så for at diskute-

re ideer og fastlægge mission og vision 

for Haveklubben. Vores vision er at etab-

lere Strandvejskvarteret, samt flere af 

de omgivende gader på Ydre Østerbro, 

som Københavns Havekvarter.  

Vores mission for det kommende år er 

tredelt. To gange om året vi vil støtte 

Strandvejskvarterets beboere ved på 

frivillig basis at tilbyde vores tid til at 

hjælpe 3 – 6 huse med deres forhaver 

og ved at hjælpe med kontakt til billig og 

professionel rådgivning i forbindelse med 

valg og plantning af passende planter.  

Bidrag til klimatilpasningen 

Ydermere vil vi undersøge, hvordan vi 

kan bidrage til at nedsætte vandforbru-

get og mindske risikoen for oversvøm-

melser i kvarteret i forbindelse med 

regn.  

Til sidst vil vi undersøge, hvordan 

Strandvejskvarteret kan deltage aktivt i 

kommunens planer om plantning af 

10.000 træer pr. år de næste 10 år. Det-

te bidrager til at gøre København CO2-

neutral, og måske kan vi være med til at 

bestemme, hvor disse træer bedst kan 

plantes i vores kvarter. Vi håber, at vi 

med vores egne haveinitiativer og kom-

munens træbeplantninger kan erstatte 

meget af stenbelægningen og asfalten i 

kvarteret med grønne områder, så 

Strandvejskvarteret fremstår mere som 

et parkområde i byen. 

Vi har diskuteret flere spændende ideer, 

så hold øje med vores aktiviteter. Hvis 

du gerne vil holdes orienteret om vores 

arbejde, så "like" vores nye Facebook-

side ”Københavns Havekvarter - The 

Garden District of Copenhagen” eller 

kontakt os pr. email:  

haveklub@gmail.com 

Trappebillede 

Dette romantiske trappe-

maleri i Berggreensgade 

35 blev vi opmærksom-

me på ved et af husbe-

søgene efter Christian 

Sonnes spændende 

rundvisning i vort kvarter 

i forbindelse med 150 års 

jubilæet.  

Vi fortsætter med at 

bringe disse fotos, hvis vi 

hører om flere. Indtil nu 

har alle haft meget for-

skellige motiver. /ul 
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Remisen - den indendørs legplads 
Vi fortsætter den lille føljeton om gode legemuligheder 

Af Ulla Liberg, Berggreensgade 54 

Ved Trianglen ligger legepladsen Bleg-

damsremisen. Nu hvor det bliver mørke-

re og koldere, kan det være godt at have 

et alternativ til de mange gode udendørs 

legepladser, der findes i nærheden af 

Komponistkvarteret. 

Remisen er en stor indendørs legeplads.  

Der er faktisk hele 807 kvadratmeter. 

Den har eksisteret i 45 år. Københavns 

kommune valgte i 1970 at lade den tidli-

gere sporvognsremise for linje 15 blive 

en indendørs bemandet legeplads.  Man-

ge forældre, som selv har leget der som 

børn, kommer nu med egne børn. Det 

har altid været et meget populært sted. 

Der er tre fuldtidsansatte, to pædagoger 

og en pædagogisk assistent, dertil kom-

mer diverse studerende og praktikanter. 

De har specielle T-shirts på, så man kan 

kende de ansatte. De hjælper på forskel-

lig måde børnene til at bruge rammerne 

på en god måde. Der bliver også sat ak-

tiviteter i gang for børnene i værksteder-

ne. 

Åbningstider 

De har valgt at opdele ugens dage, så de 

henvender sig til forskellige målgrupper. 

Mandag og onsdag formiddag er der 

åbent for børn fra 0 til 6 år. Tirsdag og 

torsdag formiddag er for de mindste 0 – 

3 år (og der er puslerum).  

Om eftermiddagene dukker så skolebør-

nene op. Der er sat en øvre aldersgræn-

se på 12 år. De fire første dage i ugen 

lukker Remisen kl. 16.30.  

Fredag er for familier og har en kortere 

åbningstid fra kl. 10 til 14.30. Engang 

var der også åbent i weekenden, men 

det har de ikke længere ressourcer til. 



 

Kilden 2015/4  17 

 Det er dog en god ide inden et besøg at 

undersøge, via Facebook eller Remisens 

hjemmeside, om der er åbent på de nor-

male tider. Det er ærgerligt at komme 

forgæves, fordi de har kursusdag eller 

lignende. Det har jeg selv prøvet med 

mit barnebarn.  

Husk madpakke og hjemmesko 

Der er en lille cafe, hvor man kan nyde 

medbragt mad og drikke. Husk også 

hjemmesko, da udendørs fodtøj ikke er 

tilladt. Det kan være koldt at løbe rundt 

på strømpesokker på stengulvet i det 

store rum. Man kan dog købe plastik-

overtræk, hvis man har glemt hjemme-

skoene. 

 

De fleste børn får ellers sved på panden, 

når de klatrer rundt på sørøverskibet, 

tager en tur i svævebanen, eller spiller 

indendørs bold. 

Det, jeg synes, er så godt med Remisen, 

er mulighederne for den store tumleleg, 

som der dårligt er plads til indendørs i 

mange institutioner i dag. Rammerne gør 

også, at børn let kommer med i en leg 

med andre børn. 

Faktaboks 

Adresse: Blegdamsvej 132 A 

Tlf. 35264666 

www.kk.dk/artikel/blegdamsremisen 

Remisen har også en Facebook-side 

med opdateringer af åbningstider mm. 

Rundvisning i Komponistkvarteret 
Søndag d. 27. sept. var den perfekte dag at vise kvarteret frem.  

Høj, blå septemberhimmel og lunt 

Af Martine Jørgensen, Heisesgade 56 

Christian Sonne lavede en rundvisning i 

forbindelse med 150 års jubilæet for Ar-

bejdernes Byggeforening. Vi var en lille 

flok interesserede, der mødtes på torvet. 

Christian indledte med at fortælle, hvor-

dan B&W-ansatte mod et lille beløb hver 

måned var med i lodtrækningen om ret-

ten til at eje et byggeforeningshus. 

De kunne så bosætte sig i stuen med 

forpligtelse til at udleje 1. sal, mens 2. 

sal blev brugt til pulterkammer. 

Herefter slentrede vi rundt i kvarteret og 

kiggede på udvalgte detaljer, mens Chri-

stian øste af sin kæmpe viden om kvar-

teret og Københavns historie. Bl.a. gjor-

de han opmærksom på symmetrien i de 

nord-sydgående gader. Med udgangs-

punkt i det midterste hus på gaden, er 

der en bestemt ræk-

kefølge af de forskelli-

ge typer huse til hver 

side.  

Vi kiggede på tårne 

over dørene, detaljer 

fra nedlagte butikker i 

hjørnehusene, smedejernshegn, brand-

gavle, altaner og en masse andre detal-

jer, som man ikke selv får øje på. Under-

vejs blev der stillet mange spørgsmål. 

Da turen var færdig, modtog vi en fær-

diglavet skattejagt med de smukkeste 

tegninger fra kvarteret. Lige til at bruge! 

Til sidst var der mulighed for at se 2-3 

huse indefra. Nogle familier havde været 

så gæstfrie at vise deres hus frem for 

folk, der ikke kendte til husene. 
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Energigennemgang af vores huse 
Energigruppen havde inviteret til, at man kunne få sit hus gennemgået af  

en energirådgiver. Fem havde meldt sig, og her er en rapport fra dagen 

Af Vibeke Hemmel, Kuhlausgade 2 

Søndag den 25/10 kl. 13.00 mødtes en 

gruppe interesserede til en gennemgang 

af vores huse med forslag til besparelser 

på energien.  

Ebbe Kvorning Andersen fra EnergiTjene-

sten startede med en generel vejledning 

fra kælder til loft: isolering af varmerør i 

kælderen, isolering af vægge, tag, vindu-

er og hoveddør, varmetab fra radiatorer, 

hvor han også kom med gode råd i for-

hold til praktiske løsninger og omkost-

ninger. Nogle ting må vi leve med, f.eks. 

manglende isolering af ydermure, og 

nogle ting behøver ikke at koste en for-

mue. 

Derefter gennemgik vi grundigt det før-

ste hus og fik gode forslag til isolering af 

vinduerne, som i det første hus var me-

get smukt udført. Energiglas og gode 

isoleringslister kan gøre mirakler. 

Derefter besøgte vi de andre deltageres 

huse og fik konkrete forslag til aktuelle 

problemer med varmetab. I vores hus fik 

vi f.eks. gode forslag til isolering af ho-

veddøren, som står med uisolerede fyl-

dinger, til at installere termostater med 

fjernfølere på de radiatorer, der er gemt 

bag noget, som spærrer for varmen, ud-

luftning i kælderen og – selvfølgelig – 

isolering af varmerørene i kælderen. 

Hele eftermiddagen med professionel 

assistance kostede kun 299 kr for hvert 

hus (efter 50% tilskud fra bestyrelsen 

denne første gang), og det var alle pen-

gene værd. 

Og så er der jo håndværkerfradrag på 

energivenlige forbedringer. 

Faktaboks 

Følgende energirådgivere er testet af 

Energigruppen, og omtale af dem findes 

via vores hjemmesides håndværkerside:  

 EnergiTjenesten, dvs den ordning 

som omtales her. 

 Raadvad, Center for Bygningsbeva-

ring i Raadvad, specialiseret i beva-

ringsværdige bygninger.  

 BetterHome er mindre egnede til 

vores huse (selv om også de er meget 

kvalificerede). 

Fra 2016 er energirådgivning, som vi her 

taler om, også dækket ind under Bolig-

job-ordningen. 
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 Viceværtens tips 
Der er desværre ingen vicevært i kvarteret, men her er nogle gode råd 

Af Jørgen Frederiksen, Energigruppen 

Her i vores 393 ejendomme har vi til-

sammen mindst 2.700 radiatorer. Måske 

er der kun én - eller måske 50 af dem, 

der ikke vil give varme? 

Er du en af dem, der har en radiator, der 

står kold og ikke vil varme op? I 95 % af 

tilfældene skyldes det (vil jeg gætte), at 

nåleventilen i termostaten er kalket til og 

sidder fast. Det sker let, hvis termosta-

ten (som skal stå åben) har stået i luk-

kestilling hele sommeren.   

Men det er der råd for, og det er nemt.  

Nogle termostater afmonteres med en 

skruetrækker, andre modeller med en 

umbraco-nøgle (foto1), og nyere model-

ler klikkes af manuelt. 

Termostaten trækkes af med hånden,  

men kan godt gøre lidt modstand.  

Den lille nåleventil (foto2) er nu synlig, 

og det er den, der er kalket til. Den løs-

nes ved, at man skubber den ud og ind, 

fx med en træklods (i fagsproget: mas-

sere), så den kan bevæge sig, når ter-

mostaten er monteret på igen.  

På YouTube kan du under ”kold radiator” 

finde flere små film på 3-8 minutter, der 

sammenhængende viser, hvordan du 

skal gøre. 

Hvis pakdåsen er defekt, kan den afmon-

teres med en skiftenøgle (foto3). Det 

kan dryppe lidt, men klares med en klud 

under. En ny koster ca. 40 kr. 

Nåleventilen (foto4), der sidder i pak-

dåsen, er fastgjort med en låseskive ba-

gest, som gør, at den ikke presses ud af 

trykket fra radiatorvandet. 

Kalender 2016 

1. januar 2016 kl. 00.45  

Nytårsfyrværkeri på Torvet 

1. januar 2016 kl. 14 

Nytårskur, start Bgg’s østlige ende 

7. februar 

Fastelavn 

23. februar  

Ordinær generalforsamling 

Kildens udgivelsesplan 

Kilden nr. 1, 2016 udkommer i marts 

Frist for indlæg: 5. marts 

Kilden nr. 2, 2016 udkommer i juni 

Frist for indlæg: 29. maj 

Kilden nr. 3 udkommer i september 

Frist for indlæg: 4. september 

Kilden nr. 4 udkommer i december 

Frist for indlæg: 20. november 

1 2 

3 4 
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Materielkælder i Hornemansgade 2 

Ring hverdage kl. 16-18 og aftal tid: 

Niels Ingvartsen 2036 2008 

Esben Wolstrup  4092 6692 

Jan Væver  2579 3333 

Christian Corfixen 2980 0884 

Jørgen Frederiksen 2049 1701 

Lars Bjerregaard 

Niels W. Gades Gade 44 

T 2613 2600 

lars.bjerregaard@hotmail.com 

Opgaver: Kasserer, 

Arrangementer  

Energigruppen: Jørgen Frederiksen, Kildevældsgade 9, energigruppen@strandvejskvarteret.dk 

Trafikgruppen: Adriaan Schelling, H. C. Lumbyes Gade 18, a.h.schelling@gmail.com 

Hjertestarter: Lene Lerche-Thomsen, Kuhlausgade 13, hjertestart@live.dk 

Grønne tage: Susan Eklund, Weysesgade 16, susan_eklund@mail.tele.dk 

Konfliktmægling: Christian Werenberg, cjwerenberg@gmail.com,  2234 3570 

Affaldsgruppen: Flemming Toft,  Niels W. Gades Gade 13, doctortoft@gmail.com 

Havegruppen: Kirsten Bruus, Niels W. Gades gade 4, haveklub@gmail.com 

 

Lise Fogh 

Berggreensgade 50  

M 5090 9214 

Opgave: 

Redaktør Kilden (ansv) 

kilden@strandvejskvarteret.dk 

Ulla Liberg 

Berggreensgade 54  

T 3920 0757  

Opgave: 

Redaktør Kilden 

kilden@strandvejskvarteret.dk 

Formand  

Benditte Skyhøj Olsen 

Hornemansgade 22 

T 3929 3968, M 2023 6216 

benditte.olsen@gmail.com 

Opgaver: Facader, haver og 

hegn; Affaldshåndtering 

Næstformand  

Ole Graugaard 

Berggreensgade 60  

T 3927 1307, M 2164 0399, 

ole.graugaard@hotmail.com 

Opgaver:  

Gader, fortove og renholdelse; YouSee;  

Kontakt til Trafikgruppen 

Jan Væver 

Kildevældsgade 13 

M 2579 3333 

jan.vaever@gmail.com 

Opgaver:  

Kloakker, rotter, el, vand og 

graffiti 

Anton Greiffenberg 

Weysesgade 29 

M 2134 2287 

greiffenberg@gmail.com 

Opgaver:  

Facebook-gruppe; Arrangementer 

Flemming Toft  

Niels W. Gades Gade 13 

M 2673 5214 

doctortoft@gmail.com  

Opgaver:  

Gader, fortove og renholdelse; 

Affaldshåndtering  

Suppleant 

Merete Hoffmann Munk Nielsen  

H.C. Lumbyes Gade 12, 1. sal 

M 3093 5496 

mhm.nielsen@gmail.com 

Opgaver:  

Arrangementer 

Suppleant 

Claus Engelsen 

H.C. Lumbyes Gade 61 

T 3920 3743 

henrietteogclaus@hotmail.com 

Opgaver: 

Hjemmeside  

 

Søren Borch 

Berggreensgade 50 

M: 2025 7667 

hjemmeside@strandvejskvarteret.dk 

Opgave: Webadministrator for 

www.strandvejskvarteret.dk 
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