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Leder 

Kilden 2017/1, marts 2017 

Medlemsblad for Husejerforeningen  

i Strandvejskvarteret 

Udgives 4 gange om året. Oplag 420 

Tryk: ACTUM 

Tidligere numre kan findes på 

www.strandvejskvarteret.dk 

 

Redaktion 

Lise Fogh (ansv) og Ulla Liberg 

Forsidefotos:  

Østerbro Lokalhistoriske Forening og Arkiv 

Redaktionen sluttet 22. marts 2017 

Indlæg kan sendes til 

kilden@strandvejskvarteret.dk  

eller til redaktørerne —  

se adresser på bagsiden. 

Som altid bringer vi referatet fra årets 

generalforsamling i marts-nummeret af 

Kilden. Rigtig mange var mødt op i år, og 

både før og under var der ivrig debat pri-

mært om vores affaldssortering. Vi er 

nok mange, der er glade for den besked, 

der bagefter er kommet  fra kommunen, 

om, at vi har en tidsfrist helt til 2019, 

som det fremgår af Nyt fra bestyrelsen 

på modsatte side. 

Der er kommet nye bestyrelsesmedlem-

mer. Louise Wibroe kom allerede med 

sidste år, og hende har vi nu et interview 

med. De andre nye bestyrelsesmedlem-

mer og konstitueringen fremgår af bla-

dets bagside.  

Bestyrelsen har skullet sige farvel til Ole 

Graugaard. Vi vil gerne her sige ham tak 

for det store arbejde, han gennem man-

ge år har lagt i bestyrelsen, en del af 

årene som formand, en opgave som ikke 

altid er særlig taknemmelig. TAK på alles 

vegne. 

På generalforsamlingen blev desuden 

nedsat en gruppe, som skal undersøge 

nye antennemuligheder. Gruppen indle-

der sit arbejde med en behovsundersø-

gelse, så hjælp ved at udfylde spørge-

skemaet, se side 19. 

De tre historiske forsidebilleder hører til 

artiklen af de to damer herunder, som er 

aktive i Østerbro Lokalhistoriske For-

ening og Arkiv. De er vokset op i kvarte-

ret, og de har sammen skrevet om 

Landskronagade, som den så ud før i  

tiden med masser af forretninger, sup-

pleret med en del fotos fra dengang. 

Hvis du vil med på årets fællestur til 

Brumleby, så se side 11, og skynd dig at 

tilmelde dig. 

Varme forårshilsner 

Lise og Ulla 

Tove Rasmussen og Inge Kjær,  

Østerbro Lokalhistoriske Forening og Arkiv,  

tidligere beboere i vores kvarter 
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 Nyt fra bestyrelsen 

Vi havde vores 1. møde efter generalfor-

samlingen den 6.3.2017, hvor vi konsti-

tuerede os og fordelte ansvarsområder. 

Konstitueringen og fordelingen af 

ansvarsområder fremgår af bagsiden. 

Efter GF 

På bestyrelsesmødet drøftede vi endvi-

dere konsekvensen af generalforsamlin-

gens beslutning om at udsætte forslaget 

om en nedgravet affaldsløsning med et 

år. 

Bestyrelsen har orienteret Københavns 

kommune om, at generalforsamlingen 

den 28. februar 2017 vedtog at udskyde 

beslutningen om en nedgravet affalds-

løsning et år. 

Nyt fra kommunen 

Københavns kommune oplyste, at udrul-

ning af kildesortering i kommunen be-

gynder i 2018, men at vores kvarter 

først vil få flere affaldsspande til kilde-

sortering, når vi når lidt ind i 2019. Det 

er korrekt, at det var meningen, at dette 

skulle ske tidligere, men det er for nyligt 

blevet ændret. 

Endvidere oplyste kommunen, at Teknik- 

og Miljøudvalget skal have møde den 24. 

4. 2017 om bioaffald, hvor det skal drøf-

tes, om kildesortering af bioaffald skal 

gennemføres med mulighed for framel-

ding. 

Bestyrelsen er ved at fastsætte et møde 

med kommunen om den fremtidige af-

faldshåndtering efter generalforsamlin-

gens beslutning samt kommunens pla-

ner.  

Affaldsgruppen, som blev nedsat i 2015, 

valgte på baggrund af generalforsamlin-

gens beslutning at nedlægge gruppen.  

Ny affaldsgruppe 

Bestyrelsen finder imidlertid, at der på 

baggrund af den debat, som der var på 

generalforsamlingen, kan være belæg 

for, at der etableres en ny affaldsgruppe. 

Her tilkendegav flere, at de ønskede at 

gå ind i en arbejdsgruppe. Endvidere er 

det vigtigt, at vi forsøger at øve indfly-

delse på, hvordan kvarteret affaldssorte-

rer i fremtiden. Derfor kan det give god 

mening at etablere en ny affaldsgruppe. 

Meld dig gerne  

til den ny affaldsgruppe 

Den nye affaldsgruppe skal undersøge 

og yderligt dokumentere nogle af de  

tvivlspørgsmål, der blev fremsat på 

generalforsamlingen.  

Gruppen vil endvidere i dialog med 

kommunen forsøge at afklare, hvad 

kildesorteringen indebærer, inden en 

eventuelt ny afstemning finder sted. 

På baggrund af ny viden og den videre 

dialog med kommunen vil bestyrelsen 

i løbet af året sammen med affalds-

gruppen vurdere, om der fortsat er 

basis for at genfremsætte forslaget 

i 2018 om en nedgravet affaldssorte-

ring. 

Jan Væver, som blev genvalgt til be-

styrelsen, og Jesper Øland Peter-

sen, som blev valgt som suppleant, 

ønsker sammen med interesserede 

husejere at arbejde i en sådan ar-

bejdsgruppe.  

Alle, som er interesserede i at gå 

ind i arbejdsgruppen, kan derfor hen-

vende sig til Jesper på:  

jesper_oland@hotmail.com 

 



 

4                      Kilden 2017/1 

 

Referat af Generalforsamling 2017 

1. Valg af dirigent 

Peter Lambert blev valgt som dirigent. 

Dirigenten erklærede generalforsamlin-

gen som lovlig og beslutningsdygtig. 

2. Bestyrelsens beretning 

Formanden bød velkommen. Beretningen 

blev ikke gennemgået, da den var sendt 

ud på forhånd. 

Fra salen blev der spurgt ind til, hvorvidt 

bestyrelsen havde stillet spørgsmål til 

kommunens overtagelsen af foreningens 

veje, som er sket uden kompensation. 

Svar: Bestyrelsen havde på baggrund af 

Københavns kommunes tilbagemelding 

på høringssvar i juni måned møde med 

kommunen den 5. september 2016, hvor 

bestyrelsen mener, at alle relevante 

spørgsmål blev besvaret. Desuden var 

det indtrykket, at kommunen var lydhør, 

og kommunen har specifikt angivet, at 

der ikke påtænkes ændret på vores an-

vendelse af eksempelvis legegaderne, 

som vi jo netop bruger ved fællesarran-

gementer. Se referat fra mødet på hjem-

mesiden. Bestyrelsen mener derfor ikke, 

at overtagelsen af de private fællesveje 

er problematisk for foreningen.  

Dirigenten oplyste, at beretningen ikke 

skal godkendes. Herefter blev beretnin-

gen taget til efterretning.  

3. Orientering om 

a. Affaldshåndtering. Blev behandlet un-

der punkt 5a. 

b. Trafik og miljø – ingen gennemgang. 

c. Energigruppen og materielkælderen: 

Jørgen Frederiksen fortalte, at der er 

ryddet op og systematiseret i materiel-

kælderen. Vær opmærksom på at tage 

kontakt til gruppen, hvis man ønsker at 

låne eller at booke bord og stole. Der er 

ikke adgang til kælderen uden ledsagelse 

af en fra gruppen. 

d. Kommunikation: 

Kilden: Se beretning fra Kilden i indkal-

delsen. Kilden arrangerer af og til udflug-

ter, og der blev spurgt, om der er inte-

resse for en guidet tur i Brumleby - hvil-

ket der var. 

Hjemmeside: Søren Borch nævnte, at 

bidrag er velkomne. Søren søgte endvi-

dere journalistiske initiativer, en hjæl-

pende hånd med teknisk kunnen, samt 

evt. en ferievikar. 

e. Hjertestarter: Intet nyt. 

f. Konfliktmæglerkorps: Der har været et 

par henvendelser, og Chr. Werenberg 

understregede, at mægleren ikke tager 

stilling til konflikten, men kun faciliterer 

samtaler med de involverede. 

g. Haveklubben gennemgik sin årsberet-

ning.  

4. Foreningens regnskab 

Regnskabet viste et overskud på kr. 

58.423 mod et budgetteret underskud på 

kr. 685.593. Afvigelsen kunne især for-

klares med, at der i budgettet under po-

sten ’Vedligeholdelse af gader, beplant-

ning, skilte mv.’ var afsat i alt kr. 

700.000, som bl.a. omfattede kr. 

125.000 til vedligeholdelse af gader og 

kr. 550.000 til affaldsprojektet, hvor 

sidstnævnte ikke blev igangsat. 

I regnskabet var der en budgetafvigelse 

på posten ’Anskaffelse og reparation af 

materiel’, idet der er blevet indkøbt bor-

de, stole og reoler til materielkælderen, 

hvilket har medført en afvigelse på 
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 26.976 kr. Endvidere var der en budget-

afvigelse på posten ’Honorar for konsu-

lentbistand, advokat mv.’ på 19.020 kr. 

og som bl.a. skyldes, at 'tagbeskrivelser' 

m.m. fra Varmings Tegnestue kom til at 

koste mere, end vi havde budgetteret. 

Formuen er på 1,6 mio. kr. Der er 2 re-

stancer, hvoraf den ene er indbetalt i ja-

nuar 2017, mens den anden har været i 

restance i flere år, men da gælden altid 

følger huset, vil foreningen i sidste ende 

få pengene, når huset en gang sælges. 

Der blev spurgt fra salen, om det påvir-

ker vores omkostninger, at kommunen 

har overtaget vejene? 

Svar: Vores udgifter de senere år har 

været relativt lave, efter at bestyrelsen 

for nogle år siden vedtog en vedligehol-

delsesplan, hvor vi fik renoveret gader-

ne. 

Regnskabet blev godkendt. 

5A. Forslag til beslutning 

Forslag til beslutning om affalds-

håndtering 

En husejer gjorde indsigelse mod punk-

tet med begrundelsen, at fristen for ind-

givelse af forslag til generalforsamlingen, 

ifølge det endelige notat fra AFM Consult, 

var overskredet. Fristen er d. 24. januar, 

og det endelige notat fra AFM Consult er 

dateret d. 25. januar. Han fremhævede, 

at der i forslaget var medtaget elemen-

ter, som kun fremgik af det endelige no-

tat og ikke af udkastet hertil. 

Formanden meddelte, at bestyrelsen har 

haft forslaget i hænde inden fristen d. 

24. januar, og at det indeholdt alle rele-

vante elementer. Der var desuden tale 

om et forslag, som bestyrelsen også 

havde gjort til sit eget. På denne bag-

grund afviste dirigenten indsigelsen. 

Samme husejer anførte, at med forslaget 

var der tale om en større fordyrelse, end 

notatet umiddelbart lagde op til, da leje 

af arealet til de nedgravede containere 

samt låse til containerne ikke var medta-

get i budgettet. Det vil sige en fordyrel-

se, der ifølge sidste års beslutning på 

generalforsamlingen betyder, at hele for-

slaget skal tages op igen. 

Indsigelsen afvist: Dirigenten fastslog, at 

forslaget er lovligt fremsat. 

En anden husejer gjorde indsigelse, da 

husejeren ikke mente, at der var tale om 

en almindelig beslutning. Derfor havde 

han inden generalforsamlingen skrevet 

til bestyrelsen og ønsket urafstemning, 

hvilket bestyrelsen afslog, da dette i 

henhold til vedtægterne ikke kan ske.  

Indsigelse afvist: Dirigenten henviste til, 

at ønske om urafstemning kræver en 

vedtægtsændring. Ønske om dette skal 

derfor indsendes rettidigt (24.1.) til be-

styrelsen mhp. forelæggelse for general-

forsamlingen. 

Karen Skou fra arbejdsgruppen for af-

faldshåndtering gennemgik gruppens ar-

bejde i løbet af året. Se også beretning i 

indkaldelse til generalforsamlingen.  

Siden sidste år, hvor der blev truffet be-

slutning om at arbejde videre med løs-

ningen om at nedgrave affaldscontainere 

på torvet, har affaldsgruppen blandt an-

det indhentet 2 tilbud fra rådgivningsfir-

maer. Kontrakt blev underskrevet med 

AFM Consult med mulighed for at opsige 

den igen. 

I januar 2017 forelå rapporten fra AFM 

Consult, da det viste sig, at kommunen i 

mellemtiden havde besluttet, at vi også 

skal sortere blød plast og bioaffald. 

Følgende er blandt andet undersøgt i for-

hold til nedgravning:  
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 Affaldsmængder 

 Kommunale krav 

 Ledninger – det kan lade sig gøre at 

grave uden om dem 

 Træer - det kan, ifølge konsulentfir-

maet, lade sig gøre at grave uden at 

ødelægge træerne 

 Klimasikring – torvet bliver ikke en del 

af klimasikring 

 Jordbundsforhold, leverandør og pris. 

Kommunen har meddelt, at vi får 3 eller 

4 skraldespande i forhaverne i løbet af 

2017. Kommunen forventer ikke, at den 

deleordning, som kommunen hidtil har 

ladet være en mulighed, kan fortsætte. 

Vi kan ikke benytte genbrugsstationen 

som alternativ til kildesortering på egen 

grund, og det har kommunen hele tiden 

afvist. Affaldet skal endvidere sorteres i 

kvarteret, dvs. det kan ikke ske på andre 

pladser, eks. ved Sporsløjfen. Glas er 

dog undtaget, det kan stadig afleveres 

på pladser uden for kvarteret.  

Der var blandt andet følgende drøftelse: 

Spørgsmål: Kan træerne på torvet 

overleve nedgravning? 

Svar: Der er en mundtlig tilkendegivelse 

om det fra AFM Consult, som ikke regner 

med, at det bliver et problem. Entrepre-

nøren skal dog specifikt gøres opmærk-

som på dette ved indgåelse af en aftale. 

Spørgsmål: Er der søgt byggetilladelse, 

og skal lokalplanen ændres? 

Svar: Byggetilladelsen søges først, når vi 

har en beslutning. Hvis denne kræver en 

lokalplansændring, vil det være kommu-

nen, som foretager det formelle i den 

forbindelse.   

Spørgsmål: Er det konstateret, at der 

ikke kan være deleordning med skralde-

spande i haven?  

Svar: Kommunen har meddelt gruppen, 

at den ikke forventer, at deleordningen 

kan fortsætte, og emnet er taget ned fra 

Kommunens hjemmeside. 

Spørgsmål: Er forslaget fremtidssikret? 

Svar: Ifølge kommunen forventer de, at 

vores løsning er fremtidssikret. 

Spørgsmål: Hvorfor låse på containerne 

var blevet valgt fra? 

Svar: Det har været anbefalingen fra 

andre, som har nedkast, da det kan væ-

re lidt besværligt at skulle huske sin 

chip. Men en lås vil let kunne tilvælges 

senere.  

Spørgsmål: Hvad hvis vi fejlsorterer? 

Svar: Der vil sandsynligvis komme afgif-

ter ved fortsat fejlsortering. 

Spørgsmål: Hvorfor kan nedgravningen 

ikke ske ved torvet på de hjørner, hvor 

der inden for 10-meters reglen ikke må 

parkeres? 

Svar: På disse steder er der netop man-

ge rør og ledninger. Af samme årsag er 

der heller ikke plantet træer disse steder.  

Spørgsmål: Der mangler oplysninger 

om renhold og forsikringer og lejeom-

kostninger i notatet. 

Svar: Det vil være almindelige driftsom-

kostninger for foreningen. 

En række husejere gav udtryk for, at for-

slaget er bæredygtigt, da vi undgår de 

store lastbiler gennem kvarteret. Endvi-

dere løser det et fælles problem.  

Flere husejere gav udtryk for betænke-

lighed ved at vedtage forslaget med hen-

visning enten til, at der ikke burde etab-

leres en affaldsløsning på torvet, eller til, 

at der ikke forelå tilstrækkelige oplysnin-

ger til, at man kunne tage stilling. Der 

var flere tilkendegivelser fra husejere 

om, at de ville arbejde i en ny affalds-

gruppe med henblik på at afdække pro-

blemstillinger. 



 

Kilden 2017/1  7 

 En husejer stillede forslag om at udsætte 

beslutningen 1 år, så vi kan afvente, om 

kommunen ændrer mening. 

Afstemning: 

Da flere end 3 husejere anmodede om en 

skriftlig afstemning, overgik punktet til 

skriftlig afstemning.  

Forslag som kom til afstemning:  

"Skal forslaget om en nedgravet af-

faldsløsning udsættes ét år?" 

Forslaget blev vedtaget med stemmerne 

99 for og 88 imod samt 4 blanke stem-

mer.  

Bestyrelsens oprindelige forslag 5A bort-

faldt herefter. 

Forslag 5B. 

Forslag om beslutning om nedsættelse af 

arbejdsgruppe med henblik på at under-

søge alternative muligheder for TV- og 

radiosignal, herunder en eventuel ny af-

tale med YouSee. 

Forslaget blev vedtaget.  

Følgende meldte sig/havde på forhånd 

tilmeldt sig arbejdsgruppen: 

 Jens Kruse Olsen 

 Michael Zedeler 

 Ulrik Balslev  

 Søren Borch  

 John Fabienke. 

Det blev præciseret, at arbejdsgruppen 

skal arbejde mod en konkret løsning, og 

fremlægge denne næste år. Det blev an-

befalet at lave en behovsundersøgelse i 

kvarteret. 

Efter den 1. juli 2018 er det muligt for 

enhver at udmelde sig af aftalen med 

YouSee. På dette tidspunkt er foreningen 

ikke længere kontraktligt bundet af afta-

len. 

 

6. Godkendelse af budget 

Budgetforslag 2017, der indebar et un-

derskud på kr. 628.743, blev vedtaget 

med den ændring, at posten vedr. ned-

gravning af affaldscontainere udgik, 

hvorved underskuddet blev reduceret til 

kr. 28.743. Det oprindelige budget under 

posten ’Vedligeholdelse af gader, be-

plantning, skilte mv.’ havde en samlet 

udgift på kr. 620.000, som blev reduce-

ret til kr. 20.000, som nu kun omfatter 

midler til haveklub.  

Kontingentet for 2017 kommer dermed 

til at udgøre kr. 3.000 for alle, undtagen 

Østerbrogade, og kr. 2.900 for Østerbro-

gade. Af kontingentet udgør kr. 2.051 

grundpakke til YouSee. Ekstra husstande 

ville blive faktureret med kr. 2.051. 

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 

og 2 suppleanter 

Jesper Øland Petersen og Johan Alsøe 

stillede op til bestyrelsen. Jan Væver 

genopstillede. 

Stemmerne fordelte sig: 

Jan Væver: 143, Johan Alsøe: 94, Jesper 

Øland Petersen: 81. 

Jesper Øland Petersen ville gerne stille 

op som suppleant, Merete Hoffman Niel-

sen trak sig, så Jesper overtog hendes 

plads. 

8. Valg af revisor og  

revisorsuppleant 

Søren Friis-Mikkelsen og Jørgen Vester-

gaard blev genvalgt. Begge har dog 

meddelt, at det er sidste år, de ønsker at 

have opgaven. Derfor skal der findes nye 

til posterne ved næste generalforsam-

ling. 

9. Eventuelt 

Der blev spurgt til, hvorvidt det giver 

mening, at en beslutning om affaldssor-

tering kan besluttes ved simpelt flertal.  
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Kort nyt 

Fejring af N.W. Gade 

I år er det 200 år siden, at komponisten Niels Wilhelm Gade blev 

født, og det bliver fejret med koncerter i løbet af året.  

Vores kvarter fik sin helt egen fejring i Sions Kirke den 25/2 med 

musik, sang og fællesspisning. Knud Palsbro havde sat et fint 

program sammen med både orgelspil, solosang, fællessang og kla-

verspil, fx brudevalsen, og der var endda ét par, som fulgte opfor-

dringen og valsede til musikken. Musiknumrene blev bundet sam-

men af en fortælling om Gade og hans liv og betydning. Og så sluttede det med en læk-

ker portion risotto på 1. sal. En stor tak til Knud og hans hjælpere, ikke mindst musiker-

ne og sangerne. 

 

Høns til låns 

Miljøpunkt Østerbro står for en ordning, hvor man kan låne et par 

høns inklusiv et mobilt hønsehus i et par måneder. Man skal selv 

hente sine lånehøns. Miljøpunkt Østerbro formidler kontakten 

mellem lånerne, og stiller op med råd og vejledning. Tilbuddet er 

gratis, men der er venteliste, så skynd dig at skrive jer op. 

 

Fællesudvalget for Byggeforeninger 

I København har fem byggeforeninger et samarbejde om fælles 

problemstillinger. På næste møde er de forskellige standere, som 

langsomt vokser i vores kvarterer, til debat. Hvordan kan vi und-

gå, at de er med til at skæmme vores særegne arkitektur? Vi har 

fotograferet dem og skal så sammenligne, da det viser sig, at det 

ikke er de samme over hele byen. Det gælder YouSee, el-bil-

opladningsstandere, parkeringsautomater og Dong-boksene. Un-

der fotograferingen her i kvarteret kan man se, at de bokse, der 

er ud til gaden, ofte er graffitimalede, hvilket bestemt ikke gør 

dem kønnere. Måske skal aftalen med fjernelse af graffiti på huse-

ne også gælde disse? 

Svar: Der blev svaret, at almindelige be-

slutninger vedtages ved simpelt flertal. 

Kun vedtægtsændringer kræver kvalifi-

ceret flertal. 

Formanden takkede herefter dirigenten 

for at have ledet generalforsamlingen. 

Dernæst takkede hun for en god og en-

gageret debat. Hun takkede endvidere 

Karen Skou og resten af affaldsgruppen 

for deres store arbejde i det forløbne år 

med affaldsprojektet. Generalforsamlin-

gen blev herefter hævet. 

191 stemmeberettede var repræsente-

ret, heraf 46 ved fuldmagt. 
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 Remisen — nu også åben i weekenden 

Nu har den indendørs legeplads i Remisen ved Trianglen udvidet 

sin åbningstid fra 1. marts til også at gælde i weekender kl. 10 -

16. Den er dog lukket i juli, august og september. I slutningen af 

året vil åbningstiderne blive evalueret. 

 

Flere træer i København 

Nu kan vi få indflydelse på, hvor der bliver plantet træer i kommunen. Gå 

til websiden: www.kk.dk/merebynatur og angiv på kortet, hvor du synes, 

der mangler et træ. Lise har foreslået træer på begge hjørner af Kilde-

vældsgade og Østerbrogade. Hvor vil det ellers være en god ide? 

 

Nyt Museum på Østerbro 

Det gamle posthus ved Trianglen er nu ved at blive omdannet til 

et museum for kommunikationens udvikling. Det bliver kaldt  

Enigma, som oprindeligt betyder ”gåde”. Det er klart i 2018, men 

allerede nu er der forskellige aktiviteter i stueetagen udover et 

posthus og borgerservice: Spisestedet Kantina, som drives i sam-

arbejde med Meyers, et designmarked og aktivitetsmuligheder for 

børn til fx at lege med små robotter og lave egne frimærker, som 

bliver trykt. Bestemt et mål for søndagsturen for alle aldre, åbent kl. 10-16 i weeken-

den og i hverdagen kl. 11-21.  

Børnenes Dag den 3. juni 2017  
Af Anton Greiffenberg og Ulrich Bang 

Børnenes Dag 2017 vil blive afholdt lør-

dag den 3. juni, så sæt kryds i kalende-

ren allerede nu.  

Der vil være musik og aktiviteter for 

børn i alle aldre, og om aftenen satser vi 

på fællesmiddag og måske lidt fodbold i 

en af gårdhaverne.  

Fuldt program for dagen vil ligge som 

event på Facebook-gruppen. Her må I 

også meget gerne tilmelde børn samt 

skrive deres alder, så vi har en idé om 

antal deltagere.  

Vi glæder os til at se jer, store som små!      
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Til maj er det fem år siden, jeg flyttede 

ind i H.C. Lumbyes Gade 42 sammen 

med min mand og to drenge - nu tre 

drenge. Vi var forelskede i kvarteret fra 

første rundvisning af en ejendomsmæg-

ler, og der gik ikke mange måneder, før 

jeg også forelskede mig i udflytterbørne-

haven Kong Oscar’s lokaler på hjørnet af 

Landskronagade og Kong Oscars Gade. 

Sollyset ramte de smukke buede vinduer 

på hjørnegrunden, og jeg var solgt. 

Jeg er privatpraktiserende fysioterapeut 

og har altid drømt om at starte min egen 

klinik. Men for at starte op for sig selv 

kræver det mod, erfaring og ikke mindst 

lysten til at kaste sig ud i det uvisse. Mo-

det fik jeg først i min tredje barsel, hvor 

jeg var til efterfødselstræning i et fit-

nesscenter. Til trods for at jeg selv har 

undervist i fitnessbranchen i mere end 

15 år, så gik jeg derfra og var skuffet og 

irriteret over, at jeg ikke fik den rette 

vejledning under min træning, og at vi 

var alt for mange på holdet. Som mor til 

tre havde jeg brug for effektiv træning, 

men også ro, hygge og den rigtige råd-

givning, når nu nætterne var korte, og 

energiniveauet lavt. Det blev derfor 

startskuddet til den endelige beslutning, 

jeg sagde mit job op halvvejs i min bar-

sel, så jeg ikke havde muligheden for at 

droppe idéen igen - jagten på det rigtige 

lokale var sat i gang.  

Med tre små drenge og en mand med en 

del rejseaktivitet vidste jeg fra starten, 

at jeg ikke skulle have en lang transport-

tid til mit kommende arbejde. Dog var 

jeg meget betænkelig ved at starte en 

fysioterapiklinik tæt på vores bopæl, da 

jeg frygtede at skulle stå i Netto og 

snakke om dårlige rygge og bækken-

bundsøvelser. Min bekymring blev hurtigt 

lagt på hylden, da jeg helt tilfældigt gik 

forbi “Kong Oscar” på vej til vuggestuen 

en formiddag. Der var sat et lille “til leje” 

skilt i vinduet, og min drøm kunne nu gå 

i opfyldelse. Jeg åbnede derfor Fysmo - 

Fysioterapi, Motion & Osteopati i oktober 

2015. 

Det er fedt at være lokal. Pludselig siger 

man hej til mange flere i kvarteret og får 

en snak om ferier, renovering af huset 

og børneopdragelse med folk, jeg ikke 

kendte for to år siden. Flere mødre i 

Beboerstafetten: 

Når man bor og arbejder i hver sin ende  

af Strandvejskvarteret 

Marie Foltmann har givet stafetten videre til Marie Louise Nathan, for at hun 

kan fortælle, hvordan det er at arbejde så tæt på sin bopæl 

Af Marie Louise Nathan, H.C. Lumbyes Gade 42 
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 kvarteret har haft deres ugentlige gang 

på klinikken, og nogle stikker hovedet 

ind og siger hej og får en kop kaffe, hvis 

de lige kommer forbi. Jeg har lært flere 

ældre at kende i kvarteret, da de går på 

et formiddagshold på klinikken. Det er så 

hyggeligt at høre deres historier fra 

kvarteret og den forandring, der har væ-

ret gennem årtier.   

Strandvejskvarteret emmer af fælles-

skab. Jeg blev fx kontaktet af nogle 

mødre fra samme vej, der ønskede deres 

eget pilateshold, og indenfor det sidste 

halve år er to frivillige løbeklubber star-

tet op via Facebook. Det er skønt at bo 

og arbejde i et aktivt kvarter, hvor folk 

har interesse i at lave noget sammen og 

hjælper hinanden.   

Jeg nyder hver eneste dag, jeg enten 

cykler eller går mine 400 m til eller fra 

arbejde. Henover torvet, krydser Kilde-

vældsgade, vælger enten den ene eller 

den anden vej, men aldrig den samme 

frem og tilbage. Haverne forandrer sig 

hele tiden, nu er erantis og vintergæk-

kerne kommet frem - foråret er på vej. 

Besøg i Brumleby 6. maj 2017 
Denne gang går Kildens fællestur til Brumleby, Lægeforeningens boliger på 

Østerbro 

Det bliver lørdag den 6. maj kl. 11, og 

vi mødes ved Brumlebys indkørsel fra 

Østerbrogade (til venstre for forretnin-

gen Rambov, nr. 55A). 

Her vil guiden Carsten møde os og vise 

rundt i området og fortælle om bebyg-

gelsen. Vi vil bl.a. se deres fine, gamle 

festsal med helt moderne køkken, som 

det er muligt at leje - også for andre end 

beboerne. 

Vi slutter ved det nye, lille 

museum, som bl.a. rummer 

den gamle Brugsforening. Her 

vil Dorit fra området fortælle 

med udgangspunkt i museet.  

Der er mulighed for at købe 

kaffe/the med kage for 20 kr. 

I så fald skal man skrive det 

på ved tilmeldingen. 

Vi er færdige ved 13-tiden. 

 

Tilmelding 

Der er kun plads til et begrænset antal, 

nemlig 20, så der gælder ”først til møl-

le…”. 

Skriv til ullaliberg@gmail.com inden  

1. april. Brug overskriften ”Brumleby” og 

husk at angive ja/nej til kaffe. 

Vi glæder os til en forhåbentlig fin forårs-

dag sammen. Mh Lise og Ulla 

Brugsen 1953 
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Svært at være bussemand 
Interview med Louise Garde Wibroe, suppleant i bestyrelsen 

Af Ulla Liberg og Lise Fogh, Kilden 

De af os, som har boet her længe nok til 

at have kendt Fru Collstrup og hendes 

viktualieforretning, vil ikke tro deres  

øjne, hvis de besøger Louise og hendes 

familie i hjørnehuset Kuhlausgade 34. 

Louise og hendes mand Christian har 

selv istandsat huset, så det nu er super-

moderne, smukt og enkelt indrettet. ”Det 

tog også næsten tre år”, siger Louise 

med et smil, ”og vi arbejdede nok ca 30 

timer om ugen samtidig med, at vi gik 

på arbejde, dvs alle weekender og man-

ge aftner”. De købte huset i 2012, og det 

var først i 2016, at hele huset var fær-

digt. De begyndte med at istandsætte 

anden sal, hvor de boede, mens de ar-

bejdede på resten af huset. 

Louise Garde Wibroe er suppleant i be-

styrelsen. Hun er lige kommet tilbage til 

sit job i et konsulentfirma efter en bar-

selsorlov. Den aften, vi besøger hende, 

har hun meget travlt. Sønnen Gustav på 

11 måneder bliver passet hos farmoren, 

husbonden Christian er ude at rejse, og 

der er en kollega på besøg, fordi de skal 

nå at aflevere en opgave meget snart. 

Da vi gik, arbejdede de to videre. 

Svigermor lokkede 

”Egentlig ledte vi efter en lejlighed på 

indre Østerbro, men min svigermor blev 

ved med at foreslå dette kvarter. Hun 

havde nemlig en gang boet i et kollektiv i 

N.W. Gades Gade, så hun forbandt det 

med sin ungdoms glade dage.”  

Så en dag besøgte Louise og hendes 

mand kvarteret og så blandt andet hjør-

nehuset, som netop var til salg, og efter 

et par dage besluttede de sig for at købe 

det. ”Drømmen kunne pludselig lade sig 

gøre”, forklarer Louise, ”adgang til en 

have, plads og et stort køkken, og så er 

her hyggeligt, det er som en landsby i 

byen”. 

Det bedste og det værste 

”Det bedste ved at bo her er naboska-

berne”, siger hun med eftertryk. Det 

kommer lidt bag på hende, hvor meget 

det betyder, men hun elsker at snakke 

med naboer over hækken – ”det er vir-

kelig hyggeligt, og det er på tværs af al-

der”. 

På spørgsmålet om, hvad der er det vær-

ste ved at bo her, svarer Louise efter lidt 

betænkningstid: ”Hundelorte! Jeg kan 

ikke fordrage dem! Folk lader ofte deres 

hunde besørge i ”indhakket” lige uden 

for vores hus på Kildevældsgade – det er 

så ulækkert! Når vi åbner vinduet i kæl-

deren, kommer vores vasketøj til at lug-

Louise, Christian og Gustav 
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 te af det. En dag lå der en særlig stor en, 

og så satte jeg et lille skilt ned i den med 

teksten: ”Fjern den selv, jeg vil ikke ha-

ve med den at gøre”. Det vakte opsigt, 

og mange stoppede op og tog billeder af 

det. Og så pludselig var hundelorten fjer-

net. Så satte jeg et skilt ud med ”Tak”.” 

Svært at være bussemand 

”Det er hyggeligt at være med i bestyrel-

sen, men der er nok mere arbejde, end 

jeg havde ventet”, siger Louise, ”og især 

Benditte løfter en stor opgave”. Louises 

arbejdsområde er gader og fortove, og 

det betød, at hun sidste år ofte var i 

kontakt med kommunen både angående 

beskæring af vores træer og omlæggel-

sen til offentlig vej. Det kunne hun gøre, 

fordi hun var på barselsorlov, ”men nu, 

hvor jeg arbejder, kan jeg ikke lægge 

lige så meget arbejde i bestyrelsen”, si-

ger hun med beklagelse. 

”Men det kan være ubehageligt – som 

del af bestyrelsen – at skulle være 

”bussemand” over for andre beboere, 

hvis de ikke overholder vores forskellige 

regulativer, fx angående facader og ha-

ver. Men nogen må jo håndhæve regler-

ne, ellers giver det ingen mening at have 

dem. Men det er svært, når vores sankti-

onsmuligheder er så begrænsede. Hvis 

folk virkelig er utilfredse med regulati-

verne, må de foreslå, at de bliver ændret 

– i stedet for at blive sure på bestyrel-

sen”, mener Louise. 

Drømmen om torvet 

Hvis Louise kunne bestemme, skulle man 

lukke torvet af for gennemgående trafik i 

Kildevældsgade, så torvet lå som en ø. 

”Og så skulle der sås græs over det he-

le”, drømmer Louise, ”for som det er nu, 

har vi ikke megen gavn af torvet. Tænk, 

hvis børnene kunne lege der, og vi andre 

kunne ligge på græsset og slikke sol-

skin”.  

Da vi gik, kunne vi se kvarterets hjerte-

starter blinke bag deres cykelskur.  

Louises familie lægger nemlig mur og 

strøm til den. 

Forårshilsen fra Haveklubben 
Af Kirsten Bruus, N.W. Gades Gade 4 

Haveklubben vil endnu engang takke alle 

for den dejlige støtte til vores initiativer. 

Nu da foråret er på vej, vil vi lægge be-

skeder om klubbens egne og andres ha-

verelaterede aktiviteter i området på vo-

res Facebook-side "Københavns Have-

kvarter". Vi vil også gerne invitere alle til 

at følge vores Instagram-side "@Strand-

vejskvarteret". Vi planlægger at tage 

mange fotografier af kvarterets haver de 

kommende måneder, efterhånden som 

blomsterne kommer frem, og lægger du 

selv billeder op, så husk at "tagge" os. 

Endelig planlægger Haveklubben at ar-

rangere den Anden Årlige Havevandring i 

kvarteret i juni måned. Hvis du er inte-

resseret i at være med i havevandrin-

gens bedømmelseskomiteen ansvarlig 

for uddeling af diverse priser for bedste 

haver, at deltage i et af Haveklubbens 

møder, eller blot at komme på klubbens 

email-liste, så kontakt venligst Kirsten 

Bruus på e-mail haveklub@gmail.com.  
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Vores materielkælder findes nu på  

Hornemansgade 2 (lige over for apote-

ket). 

Vi har i vinterens løb fået indrettet kæl-

deren, så al materiel er placeret over-

skueligt og let tilgængeligt. 

Som nyt skal nævnes, at vi nu har seks 

lette og sammenklappelige borde og 20 

klapstole til anvendelse. De er let trans-

portable.  

I gården har vi cykelanhænger, trillebør, 

tagryg-stige og lange stiger i husenes 

højde. Desuden grillovnene, som nu har 

fået 'vognhjul', så de er lettere at køre/

flytte, når de lånes til gadefester. 

Vores bygningsstilladser er stablet (for 

tæt) i den lille garage. I foråret har vi 

planer om at bygge et halvtag i gården, 

så vi kan få adskilt de to byggestilladser, 

så de bliver mere tilgængelige. 

Husk altid, at du skal bestille tid hos en 

fra Matrielgruppen for at få adgang til 

kælderen, gården og garagen. Der er 

telefontid på hverdage kl. 16-18. Du fin-

der telefonnumrene på hjemmesiden el-

ler her på bagsiden af Kilden. Det er for-

budt at ringe på hos beboerne i huset. 

Gadekoncert den 4. juni kl. 14 
Heisesgades Heavenly Heavies slår til igen 

Musikerne fra Heisesgade har fundet 

sammen igen, og de giver koncert den  

4. juni kl. 14 i den sydlige ende af 

Heisesgade. Bandet er blevet udvidet 

med endnu en saxofonist, nemlig  

Flemming Toft.  

Mød op med en stol, hvis du vil sidde ned.  

Tag også gerne kaffe eller andet med —

evt en kage til at dele. 

”Det er en anledning til at komme sam-

men og møde hinanden”, siger Daniel 

Van Kranendonk, som er initiativtager, 

”vi tager også et par ekstra percussions 

med, som folk kan spille på.” 

Godt nyt om materielkælderen 
Tekst og foto af Jørgen Frederiksen, Matrielkældergruppen 
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 Butikkerne i Landskronagade 
Redaktionen har bedt to tidligere beboere om at fortælle, hvad de kan huske 

om butikkerne i Landskronagade. De er begge født i 1935, og de boede i  

Weysesgade, Tove i nr. 4 og Inge i nr. 2. Både Tove og Inge er aktive i Øster-

bro Lokalhistoriske Forening og Arkiv, hvor også billederne stammer fra. 

De ulige numre i gaden,  

den sydlige side 

Af Tove Rasmussen, tidl. Weysesgade 4 

Vingrosserer Teilmann ejede grunden fra 

hjørnet af Østerbrogade (tidligere 

Strandvejen) og Landskronagade nr. 1, 3 

og 5. 

I nr. 1 lå den gamle villa med kontor, 

ved siden af lå hallerne, hvor vinen blev 

lagret og tappet på flasker og pakket. 

Villaen lå i en stor have, som bredte sig 

både foran mod Østerbrogade og bagved 

indtil nr. 5. 

Der bor en bager 

I nr. 3 lå en ejendom med tre forretnin-

ger, en slagter Hansen, en tobaks- og 

vinforretning "Tobakshuset", som mine 

forældre købte i 1934 og drev til 1946. 

Der var også en bagerforretning. Bage-

ren solgte bagerforretningen til et ungt 

par, som ikke havde megen forstand på 

forretning, men det levede vi børn godt 

af. Hver aften, når forretning var lukket, 

kunne vi spise alle de kager, vi ville. 

Inde i gården var der bygget en kæmpe 

ovn ud fra huset, som stod som en stor 

betonkasse. Den var dejlig lun at ligge 

på, og tit gik vinduet op nede fra bageri-

et og en kæmpe spade med wienerbrød 

kom op til os. I gården stod der også 

tomme vintønder fra Teilmann, som vi 

flyttede om på og lavede huler inde bag 

ved. Vi havde en dejlig barndom i den 

gård.  

Af og til kom en "uhyggelig" mand ind i 

gården, han havde en lang jernstang, 

som var formet som et 7-tal, og han ro-

dede i skraldespandene for at finde mad-

rester eller andre ting, han kunne bruge. 

Vi børn var bange for ham og for, at han 

skulle komme efter os med 7-tallet, ja, 

der var megen fattigdom dengang. 

Næstefter var der en indkørsel til en 

stald med heste, som blev brugt af bl.a. 

"De forenede Købmænd", som lå i Hor-

nemansgade. Der var også høns og en 

hane, som galede tidlig morgen. Man føl-

te, at man boede på landet, og hele 

kvarteret var som en landsby. 

Tove Rasmussen og hendes mor står i døren 
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Kro og heste 

I Landskronagade nr. 5 lå "Lystgaarden", 

en kro, som man kan se et glimt af i den 

danske film "Nyhavns glade Gutter". På 

første sal blev værelser lejet ud. Lyst-

gaarden hentede øl i mine forældres bu-

tik "Tobakshuset", når den var udgået 

for øl, og mit job var at hente tomme 

flasker. Det var jeg ikke så glad for, for 

der var altid fyldt med fulde mænd. 

Ved siden af kroen lå en smedje, hvor 

bl.a. heste kunne få nye sko. Det var 

spændende at se på. Jeg kunne ikke rig-

tig lide, at der blev slået søm op i heste-

nes fødder, men smeden fortalte mig, at 

kanten af hestehoven var ligesom vores 

negle. 

I Landskronagade nr. 7 var en hånd-

skomager, og i nr. 9 lå en cykelforret-

ning og en grønthandler "Argentina". I 

nr. 11 var Schous Sæbehus og et kontor 

for Baltica Forsikring. 

Mel og gryn 

Ved siden af lå "Mel og Grynforretnin-

gen", som ejedes af Frk. Jørgensen, som 

havde den en del år. Dér kom jeg meget, 

da min mor hjalp til i forretningen. Det 

var en spændende forretning; mel, gryn 

osv. stod i sække. Når der kom kunder, 

blev alt vejet af i poser - det fik jeg lov 

til at gøre. Kaffen var nymalet, og teen 

stod i store, kinesiske metaldåser. Det 

var vigtigt, at låget blev lukket godt til. 

Jeg tænker tit på, at de kasser, teen lig-

ger i hos et supermarked, bestemt ikke 

er lufttætte.  

Da Frk. Jørgensen døde, overtog hendes 

søster forretningen, men det blev en sej 

kamp. Der var dukket et supermarked op 

på Østerbrogade, og det var umuligt at 

tage kampen op mod de små priser, et 

supermarked kunne sælge til. 

Næst efter lå "Pålægsforretningen", hvor 

der nu er Ostelager. Inden for døren stod 

der tønder med sild. Pålæg blev jo købt 

friskt hver dag, da de fleste husstande 

var uden "isskabe". 

De lige numre i gaden, 

den nordlige side 

Af Inge Kjær, tidligere Weysesgade 2 

På hjørnet af Østerbrogade og Landskro-

nagade lå GO-VA (Strandvej 35). Navnet 

var en forkortelse af "Gode Varer", og 

GO-VA var en butikskæde med flere for-

Lystgaarden blev revet ned i 1970’erne 
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 retninger her på Østerbro, en på Nørre-

bro og en på Ordrupvej. Den på Ordrup-

vej overlevede længst, mener jeg, den 

blev til et meget stort supermarked – 

Meny.  

I Landskronagade nr. 2 lå en osteforret-

ning. Den var meget spændende, for der 

løb rindende vand ned ad det store bu-

tiksvindue. Dernæst lå der en kaffebar, 

og på hjørnet ved Kong Oscars gade lå 

Ibsens Manufakturhandel. 

På det andet hjørne lå en slagter, og ved 

siden af lå frk. Jensens Cigarforretning. 

Så fulgte skræddermester Thomsen. Alle 

tre forretninger lå i nr. 6.   

I nr. 14 havde min far, glarmester Jør-

gensen sin forretning med kontor og 

værksted.  Forretningen lå på hjørnet af 

Weysesgade, hvor vi så boede på 1. og 

2. sal. 

På det andet hjørne af Weysesgade lå 

der gennem årene skiftende forretninger, 

og på et tidligt tidspunkt var der en fri-

sør. Ved siden af også i nr. 16 lå i en pe-

riode en hesteslagter. Jeg fandt ud af, at 

der var en ældre dame nede hos "Moster 

Else" på Østerbrogade, som havde arbej-

det hos hesteslagteren i Landskrona-

gade. 

Sømand og barber 

På 1. sal i nr. 18 boede en ældre mand, 

der hed Sørensen. Drengene i kvarteret 

elskede at besøge ham, for han havde 

været sømand, og han var rigtig god til 

at fortælle om sit liv ude i den store ver-

den. Det var tydeligt, at han også holdt 

meget af dem og var glad for deres be-

søg. Det fornemmede jeg tydeligt, da jeg 

engang var med min bror på besøg hos 

ham. 

Så lå der en barber, som jeg mener, at 

min far brugte. På det første hjørne ved 

Niels W. Gades gade lå et ismejeri, som 

blev drevet af et ældre ægtepar Møller.  

På et tidspunkt besluttede de sig til at gå 

på pension, og hr. Møller glædede sig 

meget til sin pensionisttilværelse og hav-

de mange planer. Og så døde han ret 

kort tid efter. Det gjorde et stort indtryk 

på os børn. 

Isbar og manufaktur 

I årene efter krigen kom der en isbar, 

hvor man kunne sidde ved et højt bord 

på en barstol og indtage sin is. Jeg me-

Hjørnet Landskronagade—Kong Oscars gade  

i 1909, før manufakturhandleren kom til 

Gården hos Teilmann. 

I baggrunden ser man tobaksforretningen og 

slagteren i Kong Oscars gade nr. 6 

Glarmester Jørgensen, Weysesgade 2 
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ner, at det var på det andet hjørne i Ni-

els W. Gades gade, men er ikke helt sik-

ker. Men jeg husker, at min bror og jeg 

elskede rutsjebanen på Bakken, og så 

fandt vi på at bede om penge til en is på 

en dejlig sommeraften, og vi fik også lov 

til at cykle en aftentur. Men i stedet for 

at købe is, spurtede vi ad diverse genve-

je afsted til Bakken og fik os en tur i rut-

sjebanen for pengene. 

I Landskronagade nr. 48 på hjørnet af 

H.C. Lumbyes gade lå Fiskebørsen. Se-

nere havde Ryvang Bilen en periode kon-

tor på denne adresse. 

Længere oppe i Landskronagade nr. 54 

lå Fæsters Manufakturhandel. En manu-

fakturhandler sælger tøj, tekstiler og 

syartikler, og dem var der altid mange 

af, og i vores nærhed lå tillige Dagmar 

Rust på hjørnet af Kildevældsgade og 

Hornemansgade. I det hele taget lå der 

ofte mange butikker af samme slags in-

den for et lille område. 

Så kommer vi op til Wessel & Vett i 

Landskronagade nr. 70. Det firma er der 

jo skrevet en skøn beretning om i Kilden 

2016/4, og jeg kan da fortælle, at min 

far, glarmester Jørgensen, havde den 

faste opgave med at pudse alle vinduer-

ne der. I slutningen af krigen var der 

mangel på tekstiler, og da lagrene be-

gyndte at blive fyldt op på ny, fik min far 

lov til at købe mange meter stof, som 

kunne bruges til sengetøj. Vi havde in-

gen symaskine, min mor var ikke så in-

teresseret i syarbejde, men Toves mor 

havde symaskine og var meget dygtig til 

at sy. Så blev aftalen, at min far også 

købte stof til hende, mod at hun syede 

sengetøj til os.   

For en del år siden (muligvis i 1990'erne) 

var der en periode, hvor det blev meget 

populært med pælesidning. Man konkur-

rerede om at sidde længst på pæle ude i 

vandet. Nå ja, den sport dyrkede vi alle-

rede som helt små, nemlig på de pæle, 

der stod for enden af Weysesgade for at 

forhindre indkørsel fra Landskronagade.    

Landskronagade set fra Østerbrogade  

Landskronagade i retning mod Østerbrogade 

Landskronagade set mod Strandvejen/

Østerbrogade; Lystgaarden til højre. 

Inge Kjær har i øvrigt gjort os op-

mærksom på det mærkelige, at der 

”mangler” nogle numre på Kildevælds-

gade, nemlig numrene 15, 17 og 19.  

Er der nogen, som ved, hvorfor disse 

numre er blevet sprunget over …? 
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Mysteriet i Kildevældsgade 

Kalender 
Lørdag den 6. maj kl. 11 

Udflugt til Brumleby, se side 11 

Lørdag den 3. juni 

Børnenes Dag, se side 9 

Søndag den 4. juni kl. 14 

Koncert i Heisesgade Syd. Se side 14 

Lørdag den 26. august kl. 14 

Loppemarked i Berggreensgade 

Lørdag den 26. august kl. 18 

Sommerfest i Berggreensgade 

Kildens  

udgivelsesplan 
Kilden nr. 2 udkommer i juni 

Frist for indlæg: 21. maj 2017 

Kilden nr. 3 udkommer i september 

Frist for indlæg: 3. september 2017 

Kilden nr. 4 udkommer i december 

Frist for indlæg: 19. november 2017 

Ny arbejdsgruppe om TV-antenne 
I anledning af, at vores aftale med YouSee udløber, blev der nedsat en gruppe, 

som skal finde en ny løsning. Hjælp ved at udfylde et spørgeskema om behov 

På generalforsamlingen blev det beslut-

tet at oprette gruppen. Baggrunden er, 

at bindingen på vores aftale med YouSee 

udløber, således at den - hvis vi ønsker 

det - kan opsiges med 9 måneders var-

sel til tidligst virkning fra 1. juli 2018. 

Gruppens medlemmer er: 

 Jens Kruse Olsen 

 Johan Alsøe 

 John Fabienke 

 Michael Zedeler 

 Peter Faurhøj 

 Søren Borch 

 Ulrik Balslev 

Du kan følge gruppens arbejde via  

hjemmesiden, se 

www.strandvejskvarteret.dk/345 

Kontakt gerne gruppen med ideer. Indtil 

videre kan du kontakte os via Søren, se 

bagsiden. 

Spørgeskema om behov 

Vi vil begynde med en behovsanalyse: 

Hvor mange husstande i kvarteret vil i 

fremtiden udelukkende hente flow-TV og 

radio over et evt fælles antenneanlæg, 

og hvor mange vil også bruge et fælles 

antenneanlæg som internetforbindelse til 

on-demand video, distancearbejdsplads, 

IP-telefoni mm?  

Udfyld vores on-line spørgeskema 

Find det her: da.surveymonkey.com/r/

QYFZ278; du kan også komme til det via 

www.strandvejskvarteret.dk.  

Hvis du ikke har adgang til internettet, 

så hent et papir-spørgeskema hos Jens 

Kruse i HCL 11. Vi vil meget gerne have 

hurtigt svar fra rigtigt mange beboere. 

Udfyld ét skema for hver husstand (dvs 

fx 2 skemaer for huse med 2 husstan-

de). Så kan vi bedre afbalancere løs-

ningsforslagene, så de passer bedst mu-

ligt til os alle. 

https://da.surveymonkey.com/r/QYFZ278
https://da.surveymonkey.com/r/QYFZ278
http://www.strandvejskvarteret.dk
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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 

Kasserer 

Lars Bjerregaard 

Niels W. Gades Gade 44 

T 2613 2600 

lars.bjerregaard@hotmail.com 

Opgaver: Kasserer, 

Arrangementer  

Affaldsgruppen: Jesper Øland Petersen, jesper_oland(at)hotmail.com  

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

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

Haveklubben: Kirsten Bruus, Niels W. Gades Gade 4, haveklub@gmail.com 

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

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

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

TV-gruppen: Søren Borch, Berggreensgade 50, soren.borch@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 

Johan Alsøe 

Landskronagade 20 

Mobil: 5336 9119 

johan(at)alsoe.com  

Opgaver:  

Arrangementer; arbejdsgruppe 

vedr. radio- og TV-antenne 

Jan Væver 

Kildevældsgade 13 

M 2579 3333 

jan.vaever@gmail.com 

Opgaver:  

Kloakker, rotter, el, vand og 

graffiti; affaldsgruppen 

Næstformand 

Peter Faurhøj 

Berggreensgade 12 

M 2926 7827 

mail@hottentot.dk 

Opgaver: 

YouSee; arbejdsgruppe  

vedr. radio- og TV-antenne 

Flemming Toft  

Niels W. Gades Gade 13 

M 2673 5214 

doctortoft@gmail.com  

Opgaver:  

Gader og fortove   

Suppleant 

Jesper Øland Petersen 

Niels W. Gades Gade 53 

Mobil: 2172 3616 

jesper_oland(at)hotmail.com  

Opgaver: Renovation;  

affaldsgruppen 

Suppleant 

Louise Garde Wibroe 

Kuhlausgade 34 

M 2969 6986 

louise@wibroe.dk 

Opgaver: 

Gader og fortove 

 

 

Hjemmeside 

Søren Borch 

Berggreensgade 50 

M: 2025 7667 

hjemmeside@strandvejskvarteret.dk 

Opgave: Webadministrator for 

www.strandvejskvarteret.dk 

javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,lcp0xcgxgtBiockn0eqo');

