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Leder
Årets første nummer af Kilden er nu på gaden...
For at være helt ærlig, så ved vi lige nu ikke, hvornår det næste lander
i din postkasse. Kilden vil i fremtiden kun udkomme to gange om året,
medmindre flere frivillige kræfter melder sig!
Når jeg skriver vi, er det fordi jeg har allieret mig med Brit Larsen, som
bor på Heisesgade. Hun er skarp til at lave interviews og har hjulpet mig
med det. Derudover sparrer jeg med Søren Borch, webmasteren, som
bor på Berggreensgade. Tilsammen har vi dannet en kommunikationsgruppe, hvor vi sparer med hinanden – men det betyder bestemt ikke, at
der ikke er plads til flere – tværtimod!

Udgives 2 gange om året.

Tidligere numre kan findes på
www.strandvejskvarteret.dk

Det er sjovt og hyggeligt at mødes og tale sammen om, hvilke emner vi
kan tage op i Kilden, på facebook eller på hjemmesiden. Så kontakt os
endelig, hvis du har tid og lyst til at være med i kommunikationsgruppen
– du er meget velkommen – vores kontaktoplysninger står på bagsiden
af Kilden.

REDAKTION

Ann-Louise

Oplag: 420 stk.

Ann-Louise Madvig
Sigfredsson (ansv.) og Brit
Larsen
Redaktionen sluttet
den 9. april 2019.
Indlæg kan sendes til
kilden@strandvejskvarteret.dk
eller til redaktørerne
– se adresser på bagsiden.
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Nyt fra bestyrelsen
KONSTITUERING

Bestyrelsen kontaktede kommunen og skaden blev
meget hurtigt udbedret midlertidigt; der skulle nemlig
sættes en helt ny rist i, som først skulle bestilles.
Derfor: Skriv til bestyrelsen, hvis du konstaterer
lignende skader, så kontakter vi kommunen.

Efter generalforsamlingen konstituerede sig på møde
den 12.3.2019
Sammensætningen er nu:
Formand:
Benditte
Næstformand:
Peter

RENOVERING AF OBELISK
OG MINDEPLADER
Bestyrelsen har nu fået et tilbud på renovering af
mindepladerne på Østerbrogade 155 og Heisesgade
35 samt obelisken på torvets anlæg. Vi forventer, at
arbejdet kan gå i gang inden sommer. Vi glæder os til,
at det hele igen kommer til at skinne.

Ansvarsområder er fordelt således:
Facader og graffiti:
Peter Faurhøj og
Jacob Ingvartsen
Haver, hegn og fortov:
Louise Garde Wibroe og
Christel Teglers
Arrangementer:
Ginna Sørensen
El:
Jesper Øland Petersen
YouSee:
Peter Faurhøj
Affald:
Jesper Øland Petersen og
Benditte Skyhøj Olsen.

ARBEJDSGRUPPE - OPDATERING
AF HÅNDBOG FOR HUSEJERE
På generelforsamlingen blev bestyrelsens forslag om
revidering af Håndbog for Husejere vedtaget.
Dette betyder at der nu skal nedsættes et arbejdsudvalg, der skal sikre at der udarbejdes en opdateret
håndbog, inden for den vedtagne budgetramme.
Arbejdsgruppen består indtil videre af Peter Faurhøj og Jacob Ingvartsen, men vi har brug for flere
deltagere.
Oven på den meget intense debat om Facaderegulativet, forestiller vi os at der vil være flere der
er interesseret i at indgå i den mere positive del af
bevaringsarbejdet: gode råd og vejledninger.

DEFEKTE KLOAKRISTE

Interesserede er velkomne til at henvende sig til
Jacob Ingvartsen på 21421188 eller
jacob@ingvartsen.eu.

En husejer henvendte sig til bestyrelsen i marts
vedrørende en gennemtæret kloakrist på hjørnet af
Kuhlausgade/Berggreensgade.
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Baggrund
Bestyrelsen fremsatte forslaget som en forlængelse af
det arbejde, der allerede har foregået med udarbejdelsen af standardbeskrivelser og opsamling af råd
og vejledninger.

så man ikke risikerer et lovliggørelseskrav på et
senere tidspunkt.
Samtidig er der en række lempelser for bevaringsværdige bygninger, der sikrer at man kan ombygge
og energirenovere sit hus på måder, der ikke ændrer
husets arkitektur. Denne vejledning er også ændret.

Der er med indførelsen af det senest bygningsreglement sket et paradigmeskifte i måden hvorpå
kommunen sagsbehandler. Det er således nu kun den
enkelte ansøgers ansvar at de ændringer, man udfører
på sin bygning lever op til gældende love og regulativer. Hvor kommunen tidligere har kontrolleret, at de
ansøgte projekter lever op til reglementerne, er det nu
alene ansøgeren, der her sidder med ansvaret.
Kommunen vil alene udføre stikprøvekontroller af ca.
10 % af de udførte projekter.

Bestyrelsen ønsker med en opdateret håndbog at give
mulighed for at udvide antallet af konkrete projektbeskrivelser såvel som grundlægende konstruktions- og
brandklassificering. Dermed er det ikke er forfra hver
gang der skal indsendes en ansøgning, indhentes et
tilbud eller en accept.

Det er derfor i højere grad end tidligere op til ansøgeren at sikre sig assistance fra kvalificerede rådgivere,
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Fælles kildesortering
– status på indførelse af deleordning
Alle spørgsmål i forbindelse med deleordningen skal
stilles på det møde, som kommunen via e-boks har
indkaldt til.

På generalforsamlingen den 26.2. 2019 besluttede vi
at indgå i en forsøgsordning i Københavns kommune
om en fælles deleordning for kildesortering. Det vil
sige, at alle huse bliver omfattet af en fælles deleordning for kildesortering.

Mange hilsener
Affaldsgruppen

Kommunen har nu på baggrund af generalforsamlingens beslutning og Affaldsgruppens indmelding
planlagt et forløb for indførelsen af deleordningen.
Sommeren er på vej... Smukt blomstrene magnoliatræ i kvarteret.
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Spillebulen, der fik
et ansigtsløft
Vores nærområde har fået en hudklinik. Nå ja, tænker du måske,
og hvad så? Men bliv lige lidt endnu. Tilblivelsesprocessen har
rødder i kvarteret og rummer mange finurligheder.
Men som enhver husejer i kvarteret ved, går vejen fra
drøm til virkelighed gennem kreativitet, dygtigt håndværk samt masser af timer og tålmodighed. Det interiør, de to kammerater overtog, emmede ikke meget af
et sted, hvor man søgte rejsen mod evig skønhed. Det
var en skønsom blanding af rullegitre og jerntremmer
for vinduerne; brunt tapet på alle vægge samt blå væg
til væg gulvtæpper med Supergames-logo.

Østerbrogade 224 har i mange år huset en spillehal
under navnet Casino & Kiosk. Her kunne man langt
fra sollys og gadens larm fordybe sig i spillets univers.
Da kiosken lukkede i 2018, åbnedes der op for en
gammel drøm hos Jesper Øland (bosat NWG 53)
og hans kammerat André fra Århus. De er begge
professionelle udi hud og ville gerne give den tidligere
spillebule et ansigtsløft, så den kunne tiltrække en
formentlig anden kundekreds end tidligere. Drømmen
var at skabe en hudklinik med sjæl (og state-of-theart behandlinger).

SÆRLIGT TILBUD
FOR BEBOERE
I april og maj kan alle Strandvejskvarterets beboere få en 60 min.
ansigtsbehandling til en intropris
på 349 kr. (normalpris 700 kr.).
Besøg www.gracefulspace.dk
eller ring 31337393
for at booke.
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Det tog mange lags afskrælning, før de nåede ned og
ind til de rå gulve og vægge, som de kunne begynde
at give form.

GENBRUG HAR GULD I MUND
André og Jesper skitserede selv den fremtidige
indretning. I tråd med tidens ånd, ville de gerne skabe
deres drengedrøm med overvejende genbrugsmaterialer. Det resulterede i adskillelige kreative løsninger,
som hver især bærer en sjov anekdote og ikke mindst
et par lokale fingeraftryk.
Glasdøren ind mod klinikkens baglokale fungerede i
mange år som kulissedør på Nordisk film. Da den blev
afrenset, var der mindst 20 lag maling på den. Så
hvem ved, måske har døren været med i en hel stribe
af gamle Olsenbanden film.
Morten Væver (søn af Jan Væver), som er et af
Strandvejskvarterets børn, er den håndværksmæssige
kunstner bag flere af klinikkens centrale elementer.
Radiatorskjulerne i teaktræ er fundet på Genbyg, og
dem fik Morten frie hænder til at forme. Resultatet er
blevet et lille stykke kunsthåndværk.
Morten har også tilpasset trappegelænderet, som
stammer fra Edisonbygningen, der blev opført i 189899 som elektricitetsværk og leverede elektricitet til
sporvognene og gadebelysningen på Frederiksberg. I
dag fungerer bygningen som anneksscene for Betty
Nansen Teatret.

7

2019/1

er inspireret af forfatteren Eckhart Trolles definition af
lykke: ”Happiness is having personal space. Space is
grace.” Med en lille omskrivning blev det til klinikkens
navn: Graceful Space.

Se mere af Mortens smede- og designarbejde på
instagram under navnet @jernkongen.
Vinduespartiet, døre og trappegelænder er alt
sammen købt på Genbyg. Ligeledes er håndvaske og
lamper også købt gamle, hvilket har givet udfordringer
med at anskaffe nye dele til montering.

Ifølge Jesper er alle velkomne til at kigge forbi.
Udover stedets udbud af diverse state-of-the-art
ansigtsbehandlinger, vil der ind imellem også være
temaaftener. Den 5. marts holdt parterapeut Martin
Østergaard fx foredrag om emnet ’frihed’. Om hvordan man finder frihed indenfor eller udenfor rammen
af kærlighed.

Klinikkens logo og visuelle udtryk bærer også et lokalt
fingeraftryk. Rasmus Friis, en anden af kvarterets
børn, (søn af Jørgen Frederiksen), har hjulpet med
at fremstille logoskilte med lyskæder, som ny pryder
væggen i klinikkens forlokale. Rasmus’ kreative input
har ifølge ejerne haft en central betydning for, at
Gracegul Space i dag har et logo med et flot visuelt
udtryk.

Endnu en temaaften for kvarteret er på tegnebrættet med overskriften: Lysbehandling
- fremtidens medicin. Datoen er 7. maj kl 19-21.
Arrangementet er gratis.

Et sted med plads til sjæl, lækker hud og store temaer
Gennem hele renoveringen og tilblivelsesprocessen
har Jesper og André trukket på mange mennesker de
kender i det lokale netværk, og på hver deres måde
har disse mennesker spillet en rolle for at klinikken
ser ud som den gør i dag. ”Det giver sjæl og har
været al tiden, umagen og de ekstra udgifter værd”,
siger de begge.
Der er blevet gået grundigt til værks, og slutresultatet
lever fint op til stedets nye navn, Graceful Space. Det

OM KLINIKKEN
Hudplejeklinikken, Graceful Space, ejes af Jesper
Øland Petersen sammen med hans århuskammerat
André Hjelm. Udover at være bedste venner, deler
de en dyb fascination for kroppens største organ,
nemlig huden. André er uddannet kosmetiker
og arbejder som salgskonsulent hos Neo Strata/
Exuviance i Danmark. Jesper er kæbekirurg på
Rigshospitalet, og arbejder med operationer i hele
ansigtet, herunder også med kirurgi i ansigtshuden.
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KONKURRENCE
Find det rigtige antal påskeæg i dette nummer
af Kilden og vær med i konkurrencen
om et gavekort til Graceful Space.
Send dit svar til kilden@strandvejskvartret.dk
med ”konkurrence” skrevet i emnefeltet
inden d. 30 april 2019.

Efter at have talt med Jesper om stedet,
har redaktøren testet en behandling
– Exuviance® Anti Age – 60 min.
for egen regning.
En behandling som kan anbefales
– en times selvforkælelse i skønne omgivelser
til en god intropris!
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Heisesgade Heavenly Heavies
– Gratis gadekoncert i Heisesgade den 9. juni

Bandet består af:
Karin Juhl , Virtuos Vokal
Daniel Van Kranendonk, Godly Guitar
Lars Christensen, Bad Ass Bass
Antonio Salcedo, Dynamite Drums
Jens Bregengaard, Super Sax
Per Krull, Sexy Sax
Jørgen Friss, Percussion
Jakob Nygaard, Djembe

Med en kort tour forbi Helvede, så er Heisesgade
Heavenly Heavies klar med den 2019 udgave af
bandet!
Tag din klapstol, et glas vin, dit gode humør og dine
danse sko med den 9. juni kl 15.00. Heisesgade Syd.
Jazz, blues, folk and funk er hvad du vil opleve.
Who could ask for anything more!
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Redaktionen var forbi indvielsen af det nye klimakvarter i februar måned, og mødte i den forbindelse
præsten i Kildevældskirken. Kirken har taget del i udviklingen af klimakvarteret, og det er derfor oplagt,
at bede sognepræsten, Rikke Vedel Hansen, om at fortælle om tilblivelsen af klimakvarteret set fra
menighedsrådets side.

Rikke Vedel Hansen fortæller her:

Kildevældskirken
som en del af det nye
klimakvarter Østerbro
Kildevældskirken valgte at afsætte et beløb til pladsen
og på den måde også være med til at medtænke
pladsen som en forlængelse af kirkens rum.

Da Københavns Kommune i sin tid begyndte projektet omkring Sankt Kjelds Plads og Bryggervangen,
kontaktede de menighedsrådet i Kildevældskirken for
at give os muligheden for at være med i projektet,
således at vores åbne plads foran kirken blev tænkt
med ind i det grønne byrum.

I fællesskab med kommunen holdt vi flere møder, hvor
vi som kirke kunne give vores input til indretningen af
pladsen. Vi havde et stort ønske om at pladsen stadig
kunne fungere som et forlænget kirkerum, og det har
kommunen været lydhør overfor. Nu står pladsen færdig, og vi kan allerede se masser af gode muligheder
for at holde anderledes og spændende gudstjenester
udenfor, og vi glæder os meget til at tage den i brug,
når det bliver lidt varmere i vejret.

Menighedsrådet ved Kildevældskirken så det som en
oplagt mulighed for at være med til at sætte præg på
den plads, som vi allerede har brugt en del gennem
de sidste 5 år. Pladsen foran kirken har været brugt
til vores pinsegudstjenester 2. pinsedag, som er en
tradition, vi forsøger at fastholde, når vejret tillader
det. Ligeledes bruger vi pladsen til et stort årligt
børnearrangement, hvor der stilles en stor hoppekirke op, mens der holdes koncert for børnene inde i
kirken. Vi bruger rigtigt gerne pladsen foran kirken for
at synliggøre, at kirke og gudstjenester kan gøres på
mange måder.

Lørdag d. 23. feb. var åbningsdagen for klimakvarteret på Østerbro med det store projekt omkring
Sankt Kjelds Plads og Bryggervangen – og i den
forbindelse var det oplagt for os i Kildevældskirken at
åbne dørene op og invitere indenfor. Det er ikke kun
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udendørs, vi har haft gang i renovationen det sidste
års tid. Indendørs er der blevet renoveret toiletter
samt bygget et nyt præstekontor til den præst, der
ikke har tjenestebolig i sognet. Også vores store sal,
som ligger under kirkerummet er blevet gennemrenoveret og fremstår nu som et flot og morderne
lokale, som er klar til at blive indtaget med en masse
kirkelige aktiviteter. Kildevældskirken er et hus, der
er meget benyttet i det daglige - både i forhold til
kirkelige handlinger og kirkelige aktiviteter. I fremtiden
vil vi fokusere på, at både kirke og sal skal bruges til
endnu flere kirkelige formål - det være sig foredrag,
sangaftener, undervisning og koncerter osv.
Derfor var det også rigtig dejligt, at så mange havde
lyst til at slå vejen forbi d. 23. feb. til vores åben
hus – og vi håber ligeledes, at der er rigtig mange,
der i fremtiden har lyst til at deltage i vores mange
arrangementer. Det er muligt at holde sig opdateret
på vores hjemmeside www.kildevaeldskirken.dk eller
på vores Facebook side der hedder Kildevældskirken
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Vil du hjælpe?
Alle i kvarteret er velkomne til at bidrage til
hjemmesiden med:
• Kommentarer til enhver artikel, samt beboerindlæg. Begge dele kan du selv lægge ind.
• Gennemarbejdede historier (send teksten til mig,
så sørger jeg for, at den bliver placeret det rigtige
sted).
• Hjælp til Webredaktionen, hvis du har lyst og tid
til et lille projekt af kortere varighed:
En opgradering af den tekniske platform,
indscanning af gamle numre af Kilden,
organisering af billeder, og ajourføring af
håndværkersiden.
• Hjælp til som medlem af webredaktionen,
evt. blot som ferieafløser.
• Andet, som du tænker kan være værdifuldt
for hjemmesiden?

ER DET DIG?
Skriv til hjemmeside@strandvejskvarteret.dk
Du kan læse mere om websitets indhold
og politik under menupunktet
”Din forening” > ”Webredaktionen”.
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Nyt medlem i bestyrelsen
Ginna Sørensen, ”nyt” medlem af bestyrelsen i Strandvejskvarteret,
valgt ind 26. februar 2019. Kilden har stillet Ginna en række spørgsmål, som hun har svaret på her:

HVAD FIK DIG TIL AT STILLE OP?

og jeg glæder mig hver dag over det væld af blomster
og fuglekvidder, der møder mig, når jeg går gennem
gaderne.

Grundlæggende var det nok diskussionen om facaderegulativet, der gjorde udslaget. Jeg har for mange
år siden - så vidt jeg husker omkring årtusindskiftet
- siddet i bestyrelsen. Og det gav dengang rigtig god
mening at arbejde for kvarterets bedste, så jeg havde
lyst til at bidrage igen.

Der er sket meget i de senere år på fælleskabsfronten, og det er også en klar styrke sammenlignet med
så mange så mange andre beboelseskvarterer. Det
håber jeg også at kunne bidrage til.

Jeg er helt enig med den beboer, der på generalforsamlingen sagde, at kvarterets historie og karakter
er større end os, og at vi kun har de fantastiske
rammer til låns. Generationerne før os har hæget om
både kvarterets udseende og om fællesskabet, og jeg
synes, vi skylder at give begge dele videre i bedre
stand, end vi overtog det, da vi flyttede ind.

HVORDAN SER DU UDVIKLINGEN
I VORES KVARTER?
Jeg synes egentlig, at tingene er inde i en rigtig god
gænge. Der er mange, der bidrager til at styrke samværet i og på tværs af gaderne. For mig er Strandvejskvarteret en lille landsby i byen, og jeg synes, vi
grundlæggende er gode til at få det bedste ud af det
tætte samliv, som de fysiske rammer lægger op til.
Vedtagelsen af affaldsløsningen er et godt eksempel på, at vi prioriterer at finde gode, pragmatiske
løsninger sammen.

HAR DU NOGLE SAGER, DU BRÆNDER
SÆRLIGT MEGET FOR?
Jeg vil gerne medvirke til, at vi bevarer et helstøbt
kvarter rent arkitektonisk. Det var i sin tid en af
grundene til, at vi valgte netop Strandvejskvarteret, og
jeg synes stadig, at det er kvarterets store styrke, at
det er så velbevaret. Jeg ved, at mange af de øvrige
byggeforeningskvarterer er godt misundelige på os i
den henseende.

HVILKE BESTYRELSESOPGAVER
GLÆDER DU DIG MEST TIL AT
TAGE HUL PÅ?
Der er jo mange praktiske ting, som tager lang tid,
og som ind i mellem er udfordrende. Arbejdet med
regulativerne er et godt eksempel. Det har altid været
et hot emne, og det kan være svært at være diplomatiske, når man skal håndhæve reglerne. Jeg kan

Haverne er selvfølgelig også et stort plus, og jeg har
været glad for, at bestyrelsen har medvirket til, at vi
har så grønt et kvarter. Der er beton nok i København,
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ER DER NOGET, DU SYNES, VI MANGLER
HER I VORES KVARTER?

huske et eksempel, hvor en husejer havde udskiftet
alle vinduer med plastikvinduer. Det var ikke nogen
nem opgave at få vedkommende til at skifte tilbage til
træ. Men set ud fra mit synspunkt er vi valgt til også
at tage den tørn - med alt, hvad det indebærer.

Jeg kunne godt tænke mig, at der var bedre legefaciliteter til børnene, men jeg kan forestille mig, at der
ligger nogle udfordringer i at få lov til at ændre på
noget på de offentlige vejarealer.

Jeg glæder mig mest til at tage hul på de ting, der
fremmer det sociale samvær i kvarteret. Og måske
arbejde videre med nogle af de haveinitiativer, der
blev igangsat på et tidspunkt.

FAKTA
Vi har boet her siden 1993, hvor vi flyttede ind som et familiekollektiv
med mine forældre i den ene lejlighed og os (to voksne og to børn) i
den anden.
Vi har været væk fra kvarteret i en årrække, fordi jobbet førte os til
Aarhus, men er glade for at være tilbage. Børnene er for længst flyttet
hjemmefra og mine forældre er døde, så vi valgte at sælge en del af
huset fra, da vi rykkede til Aarhus.
Vi er rigtig glade for vores overboer, og børnene er blevet i området,
så det er herligt at kunne mødes med dem i det daglige. Og på
forunderlig vis har vores gade vist sig meget stabil i sin beboersammensætning, så mange af naboerne har vi kendt gennem alle årene.
Det føles meget som hjemme!
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Dit hus er på nettet
af Torsten Schlichtkrull / Kuhlausgade 24

Det er ingen nyhed, at man kan finde det mest utrolige på nettet.
Det gælder også, hvad angår vores huse og vores kvarter. Her er
nogle af de oplysninger, der kan være relevante for os:
HUSET

Byggesager
Københavns Kommune er i færd med at digitalisere hele sit byggesagsarkiv. Arkivet omfatter for hvert eneste
hus i kommunen bygningstegninger, vand- og kloakledninger med tilhørende korrespondance lige fra huset blev
opført, også dit hus. Digitaliseringen er stadig i gang, men den er gennemført i hele vores kvarter, så nu kan du
med få klik få alle mulige oplysninger om dit hus. Det hele ligger frit fremme, så du kan også se, hvad der er
på din nabos hus. Du kan se hele husets historie, med mindre der er foretaget ændringer, der ikke er søgt om.
Det er for eksempel her, du kan se, hvornår der i årene omkring 1930 blev indrettet toiletter inde i husene, og
hvornår der blev lagt centralvarme ind i huset.
Gå til public.filarkiv.dk/101. Så får du dette billede. Skriv din adresse i søgefeltet, og så er du i gang.

Du bliver præsenteret for en liste over hele arkivet vedrørende huset. Nederst finder du sagerne vedr. vand og
kloak.
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Korrespondancerne illustrerer tydeligt skiftende tiders skiftende krav til installationerne. Et par eksempler fra
Kuhlausgade 24:
I 1938 blev der ”paa given Foranledn.” foretaget en ”revision af Vanindl. og Taphaner” i huset, og man var ikke
tilfreds. Så fik husejeren denne besked: ”Ved Revisionen er bemærket, at Hanen i Vaskekælderen er en Skruehane, hvilket er i Strid med Bestemmelserne i vedlagte Regulativ, hvorfor den maa forlanges ombyttet med
en selvlukkende Fjederhane ved en Vandmester inden 8 Dage, og inden samme Frist maa det oplyses, hvem
der har paasat Skruehanen”. Ingen kære mor, fejlen skal rettes med det samme, og kommunen vil have oplyst
synderens navn, så man kan få en snak med vedkommende.

I 1973 blev der indlagt centralvarme i huset (gasfyr), og også her var kommunen inde over. Der skulle bl.a. tages
stilling til, om varmtvandsbeholderen kunne blive forbundet med vandledningerne. Det er temmelig vigtigt for
varmtvandsbeholderens funktion. Tilladelsen blev givet, men: ”Tilladelsen til at forbinde vandforsyningens ledning
direkte med varmtvandsbeholder Hydro Therm type H S er kun midlertidigt gældende dog højst for et tidsrum af
6 måneder fra dato.
Efter forløbet af denne frist vil beholderen kunne forlanges fraskåret forbindelsen med vandforsyningens ledning,
medmindre den i mellemtiden er blevet godkendt af “Boligministeriets godkendelsesudvalg for vand- og afløbsmateriel”, Forskningscentret, 2970 Hørsholm”. Varmtvandsbeholderen fungerede stadig, da der kom fjernvarme i
1980’erne, så godkendelsen blev åbenbart givet.
Du kan ikke finde tegningerne for selve opførelsen af dit hus på din adresse. Det skyldes, at der blev oprettet
fællessager, da kvarteret blev opført omkring år 1900, og på de enkelte sagsmapper henvises der til Matrikelnummer 2210 (Weysesgade 4), det laveste matrikelnummer i kvarteret. Fællessagerne er ret omfattende, men
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spændende læsning, hvis man er interesseret i kvarterets
historie. Det er blandt andre Lise Fogh og Christian Sonne,
som er i færd med at skrive en bog om kvarteret og dets
historie. Det er under fællessagerne, man kan finde de
allerældste tegninger over husene. Der er ikke specifikke
tegninger over hvert eneste hus, så mit gæt er, at man
har arbejdet efter standardtegninger og så justeret efter
de faktiske forhold (selv de almindelige huse kan have lidt
forskellig bredde, det kan man se ved at tælle mursten
mellem vinduerne).
Det er også ved fællessagerne, man kan se, hvordan
kloakledningerne ligger. Oprindelig havde hvert hus et
lokum i gården, og man havde natmænd gående gennem
kældrene med spande med brunt og gult indhold. Men på
tegningerne er der alligevel markeret en kloakledning fra
lokummet til kloakledningen under huset i kældergangen.
Den må så være blevet afsnøret, hvis lokummet er blevet
revet ned, men i Kuhlausgade 24, hvor det tidligere lokum
bruges som skur, havde vi på et tidspunkt rotter i gården,
som kom op fra lokumsledningen. Det gjorde kommunens
rottefænger noget ved.

Du kan downloade de enkelte sager til din egen computer. Når man holder musen over en af sagerne, dukker
der en stjerne og tre prikker op til højre. Et tryk på prikkerne udløser en lille menu, hvor Download er et af
valgene. Den hentede fil er en pdf-fil. Nogle af de indscannede bygningstegninger er meget store, og for at få
dem printet i fuld størrelse skal du enten have en stor printer eller bede programmet om at fordele printet på
flere stykker papir.
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Arkiver er ikke altid lette at håndtere, og fejl sker. I fællessagerne er der få nyere sager, som vel burde have været arkiveret ved selve huset, og enkelte sager er helt sikkert fejlplaceret. Ejerne af H. C. Lumbyes Gade nr. 26 og
57 skal til den fællessag, som hedder Vand-/Spildevand indtil 2015 (Byggeforeningen Kildevældsgade-Landskronagade (1)), side 8 og 9 for at finde tilladelserne til at gøre husene til enfamilieshuse.
Der er 98 kommuner her i landet, og de har vist alle sammen digitaliseret byggesagsarkiverne, eller de er i færd
med det. Nogle kommuner bruger den samme service som København, public.filarkiv.dk, mens andre bruger weblager.dk. I alt 78 kommuner er dækket ind ved disse to services, mens andre, fx Roskilde, har egne løsninger.
Tingbøger m.v.
På Den Offentlige Informationsserver (ois.dk) samles en lang række oplysninger vedrørende de enkelte ejendomme. Ejer(e), skødedato og BBR-meddelelse, kommune- og lokalplaner, skatteoplysninger og ejendomsvurderinger ligger åbne for enhver, mens man skal være logget på (vælg evt. punktet ’Dine ejendomme’), hvis man fx
vil se tilstandsrapporter. For tiden er ejendommene som bekendt ganske lavt vurderet, men det er der planer om
at lave om på.
Hvis man vil se servitutter, skøde m.v. vedr. sit eget hus, skal man logge ind på tinglysning.dk. Links til selve dokumenterne kan gemme sig under betegnelsen ’Akt’, men de er der – dog ser det ud, som om et aktstykke p.t.
er forkert placeret. Teksten til de oprindelige servitutter ved husene gemmer sig nederst i et nu forældet skøde
vedr. Weysesgade 4. Som ejer har man (vistnok) adgang til alle data vedr. huset, men de udskrifter, man selv kan
lave, har næppe den samme retsvirkning, som de udskrifter, man kan rekvirere og få tilsendt med posten.
De gamle tingbøger ligger nu i Rigsarkivet, og de er alle scannet
ind. Det er en meget stor og vanskeligt overskuelig samling,
men det er her, man kan se, hvem der tidligere har ejet huset.
Gå ind på www.sa.dk/da/brug-arkivet/arkivalieronline-se-originale-dokumenter-paa-nettet/ og vælg ’Ejendomme’ blandt de
mange muligheder til venstre på skærmen og derefter ’Digitaliserede tingbøger’. Så dukker dette skema op:
Udfyld felterne for Region (Hovedstaden), Retskreds (København) og Ejerlav (Udenbys Klædebo Kvarter) og vær forberedt på
en lang liste med indscannede tingbøger.
De enkelte ejendomme ligger i nummerorden efter matrikelnummer. Du kan finde matrikelnummeret for dit hus på ois.dk
og flere andre steder. På den lange liste kan man desværre ikke
umiddelbart se, hvilke matrikelnumre der er i hvilken protokol.
Man skal klikke på en protokol i listen og så gå én side frem, og
her står der, hvilke matrikelnumre protokollen omfatter. Protokollerne er på mange hundrede sider hver. Nummer 2210 finder
man langt inde i protokol 86, som omfatter numrene 2177 til
2239. Når man har åbnet den rigtige protokol, må man prøve sig frem. Der er ingen mulighed for at regne sig
frem til, hvor i protokollen ens eget hus begynder, men brug menuen til venstre til at foretage store spring i de
mange sider og naviger så med enkeltpilene for oven. Du kan printe og downloade enkeltsider.
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KVARTERET

Kbhkort
Kommunen har et kort over hele kommunen, hvor alle tænkelige oplysninger er gjort tilgængelige. Kortet ligger
her: kbhkort.kk.dk.

Du vælger ved hjælp af menuen til venstre, og valgmulighederne er mange. Du kan skifte mellem kort og luftfoto
ved at trykke på firkanten øverst til højre. Her kan du finde placering af genbrugspladser, glascontainere, forurenede grunde, trafiktællinger og trafikstøj og meget, meget mere.

Vores kvarter er ikke voldsomt støjbelastet, men hvorfor Kuhlausgade og Weysesgade er mere stille end de
øvrige gader, får stå hen i det uvisse. Der er også historiske kort, men de er så gamle, at de ikke når ud til vores
kvarter.
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ALT DET ØVRIGE
Der findes mange andre tjenester på Nettet, som kan bruges til at finde oplysninger og billeder.
Her er nogle af dem:
• Arealinfo (arealinfo.dk) minder på mange måder om Kbhkortet, men er landsdækkende.
Af særlig interesse for os er, at der ligger luftfotos fra 1945 og frem. Jo nyere jo mere detaljeret.
• Historisk Atlas (historiskatlas.dk) har mange gamle kort over alle dele af Danmark,
mange flere end kbhkort.dk.
• Danmark set fra luften før Google (kb.dk/danmarksetfraluften) viser digitaliseringen af en stor del af
arkiverne fra de firmaer, som tidligere fløj rundt og tog fotos af huse og gårde med salg for øje.
Det Kgl. Bibliotek har erhvervet hovedparten af (alle?) disse arkiver og digitaliserer dem løbende med
henblik på at offentliggøre dem.
• Københavns Kommune driver sitet kbhbilleder.dk. Her kan man se op mod 100.000 billeder fra København
og Frederiksberg. Desværre er der et stærkt begrænset antal billeder fra vores kvarter. Prøv at søge på
’svanemøllen’. Så får du bl.a. billeder af den hedengangne Svanemøllen.
• Det Kgl. Bibliotek (rex.kb.dk, vælg ’Billeder online’ til højre i søgefeltet) har mange billeder fra København
og en stor mængde portrætfotografier. Søg på sted- eller personnavne.
• Skraafoto (skraafoto.kortforsyningen.dk) er en tjeneste, som blev åbnet i 2018. Samtlige huse i Danmark
er blevet fotograferet skråt oppefra fra alle fire verdenshjørner og som lodfoto. Man taster adresse ind
og får et kort omkranset af fem billeder. Optagelsesdato står for neden på hvert enkelt billede. Man kan
zoome tæt ind på sit hus og dreje visningen, og der er en knap til fuldskærmsvisning af et bestemt billede.
Man kan også zoome ud og få hele kvarteret.
Husk at tjekke copyright inden du offentliggør noget af alt dette. Ellers er der kun at sige...
God fornøjelse!
Torsten Schlichtkrull
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BEBOERSTAFETTEN

27 år i strandvejskvarteret
Beboerstaffet af Ulla og Bente Åkerlund, H.C. Lumbyesgade 2

Tak for stafetten, som vi med stor fornøjelse har
sagt ja til!

base i nogle år. Ind imellem med venner, der flyttede
ind, sammen med eller i stedet for det pågældende
barn. På et tidspunkt blev anden salen tom – alt for
tom. Så vi fandt en logerende, der endte med at bo
– næsten som en del af familien i 10 år. Ind imellem
også med plads til hans søster, bror eller mor – dog
kun en af dem ad gangen. Hvor der er husrum, er
der også hjerterum. Da han sluttede på seminariet
og økonomisk blev i stand til at klare sig selv, sagde
vi ham op med et års varsel. Han var blevet 28 år,
og som vi sagde til ham: havde du været et af vores
børn, havde vi også bedt dig om at komme videre.

Vi har efterhånden fejret sølvbryllup med huset, som
vi købte i 1992. Husets beboere er: To tvillingesøstre
med tilsammen fire børn, en kat og ingen ægtefæller.
Det yngste af børnene var 11 år, og de andre var
unge mennesker, der mere eller mindre var flyttet
hjemmefra. De opholdt sig nogle gange på andre
destinationer og så alligevel ikke.
En ændring af anden salen med etablering af et
køkken, to værelser, og et rum i kælderen blev deres

Vi vidste ikke meget om gamle huse, da vi købte huset- og heldigvis, for så havde vi nok holdt os tilbage!
To sygeplejerskers lønninger rakte ikke til de store
projekter, men vores drømme fejlede ikke noget, så vi
startede hvert år, med planer for renovering – og de
første mange år, måtte drømmene vige for de behov
huset med tydelighed råbte på. Nyt fjernvarmeanlæg,
nye vinduer, et bad i kælderen som erstatning for den
håndbruser, der hang på en væg uden afskærmning
(så man stod og sang i badet, bare for ikke at blive
forstyrret). Da vores logerende flyttede, var økonomien også blevet bedre og så fik anden salen den helt
store omgang. Værelser og entre blev omstruktureret.
Køkkenet blev nedlagt, der kom et dejligt badeværelse
og et lille tekøkken.

HAVE MED POTENTIALE
Haven var et kapitel for sig selv, og uden græsslåmaskine overvejede vi at købe et par geder, idet det
blev kigget skævt til det hø, der gjorde det ud for en
græsplæne. Det frønnede plankeværk blev isoleret
med planker – ikke lige en løsning som husreglerne
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huse, blomster og måske en kælemis, når der er
behov for det. Eller en øl eller to i haven når vejret er
til det. Vi bor centralt, tæt på offentlig trafik, biograf,
teatre, sprogskole og hvad vi nu ellers bruger fritiden
på. Herren i huset arbejder stadig, mens kvinderne
ikke forstår hvordan de havde tid til at passe et job.

foreskriver –men som formildende omstændighed,
hang vi altankasser op udvendigt. Da Esben kom ind
i vores – og især Bentes liv, fik haven forbedret sine
vilkår ganske betragteligt. Det viste sig at kæresten
var både en handy- og havemand. Der er siden
kommet både nye havemøbler, rosenbed, fliser og
en græsplæne, der bliver passet som et spædbarn.
Selvfølgelig har vi også fået et hegn der opfylder
grundejerforeningens regler.

Vi nyder vores 4-5 uger hver sommer, hvor vi vandrer
på en af de mange spanske Caminoer, foreløbig otte
forskellige ruter, flere af dem mere end en gang, og
der er mange steder hvor vi endnu ikke har været.

25 år på samme adresse, det er lang tid, og det havde vi næppe forestillet os da vi flyttede ind. Så hvorfor
er vi her stadig? Fordi vi synes det er det bedste sted
at bo. Når man er københavner med stort K, godt nok
opvokset i København K, men mange år på Østerbro
før det blev HCL 2., kan vi ikke bo bedre. Huset har
en størrelse og indretning der passer os fint. Haven
nyder vi hele sommeren (især Esben, der altid ved
hvem der kører i hvilken bil, mens han passer sit
”Little free Library”). Vi har dejlige naboer, som vi
hygger os med, og gensidigt ser efter hinandens

Hvert år siden 2005, har vi tager rygsæk og vandrestøvler på, og det gør vi selvfølgelig også i år. Esben,
han passer hus og have på bedste vis mens vi er
hjemmefra.
Hilsen fra HCL 2, Esben, Ulla og Bente.
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Referat fra
generalforsamlingen
Den 26. februar 2019
1. VALG AF DIRIGENT

brogade 155 og Heisesgade 35 samt obelisken på
torvets anlæg skal pudses op. Det regner vi med
sker i løbet af 2019.

Peter Lambert blev valgt som dirigent. Dirigenten
erklærede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt
og beslutningsdygtig.

•	I 2018 indgik foreningen en ny aftale med YouSee,
hvor de enkelte husejere kan opsige TV-pakken
individuelt. Det havde ca. 50 gjort ved udgangen af
2018.

2. BESTYRELSENS BERETNING
Generelle bemærkninger

Formanden bød velkommen. Beretningen blev ikke
gennemgået, da den var sendt ud på forhånd, dog
blev der knyttet enkelte bemærkninger til den:

Den bevarende lokalplan og Facaderegulativet
Formanden oplyste, at bestyrelsens arbejde med
den bevarende lokalplan og Facaderegulativet er en
væsentlig opgave for bestyrelsen.

•	En ny affaldsgruppe har sammen med kommunen
set på mulighederne for at dele affaldsbeholdere
naboer imellem. Dette arbejde er mundet ud i
to modeller, som generalforsamlingen skal tage
stilling til.

Meget af den tid, bestyrelsen bruger på dette arbejde,
går med at hjælpe husejere, der ønsker at sikre, at
det de gør, også er rigtigt. Vi oplever også husejere,
der henvender sig, fordi de skal rette op på nogle af
fortidens små synder, og det er jo decideret glædeligt.

•	Vores lindetræ på torvet er udpeget som ikonisk
træ.

Formanden ville ikke foregribe de beslutninger, som
generalforsamlingen senere skulle tage stilling til vedrørende Facaderegulativet. Formanden bad imidlertid
generalforsamlingen være opmærksom på:

•	GF besluttede i 2018 at sætte et udredningsarbejde vedrørende træernes tilstand på torvet i gang.
Heldigvis har det vist sig, at træerne har det rigtigt
godt.

•	Strandvejskvarteret er det ubetinget mest velbevarede af de gamle byggeforeningskvarterer, og
vi kan være stolte over, at foreningen har været i
stand til at bevare det, så vi dagligt kan glæde os
over det.

•	Generalforsamlingen besluttede i 2018 også, at
vi ville arbejde på en beplantning på hjørnerne
til sidevejene i Landskronagade. Det har vist sig,
at det ikke kan gennemføres, da forholdene i og
under bedene ikke tillader det.

•	Vi skal være glade for kvarterets regulativer, da de
sikrer, at kvarterets arkitektoniske kvaliteter er så
velbevarede som de er.

•	I anledningen af foreningens 125 år fødselsdag har
bestyrelsen besluttet, at mindepladerne på Øster-
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•	Facaderegulativet giver mulighed for og styrker
bestyrelsens incitament til at fortsætte arbejdet
med at lave fuldstændige tegninger og beskrivelser
af, hvordan restaureringer af vores facader skal
ske.

kr., og foreningens formue udgør 1.653.408 kr. pr.
31. december 2018.
Regnskabet blev taget til efterretning.

5. FORSLAG TIL BESLUTNING

•	Generalforsamlingen har med vedtagelsen af Facaderegulativet pålagt bestyrelsen at sikre overholdelsen af de regler, som generalforsamlingen har
besluttet.

Forslag 5a: Forslag til deleordning i forbindelse
med fremtidig kildesortering i kvarteret
i) Præsentation af forslaget:

Formanden takkede endvidere alle de frivillige, som
i årets løb har stået bag de mange arrangementer,
ikke mindst alle dem, som tog sig af at arrangere og
gennemføre jubilæumsfesten. Ligeledes takkede hun
foreningens repræsentant i Østerbro Lokaludvalg,
Elisabeth Steiner.

•	Formanden indledte med at takke gruppens medlemmer for det store arbejde.
•	Jørgen Frederiksen (JF) redegjorde for gruppens
arbejde og Model A - den fælles deleordning, som
omfatter alle huse.
•	Christian Werenberg (CW) redegjorde for Model B
- den frivillige deleordning, som alene omfatter de
huse, som tilmelder sig ordningen.
•	Jesper Øland Petersen (JØP) kommenterede det
videre forløb bl.a. om konsekvenser, hvis ingen af
modellerne vedtages. Hvis ingen af modellerne
vedtages, vil alle husejere blive omfattet af den
almindelige obligatoriske ordning fra kommunen.

Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til
efterretning uden bemærkninger.

3. ARBEJDSGRUPPERNE
Der blev henvist til beretningen.

4. REGNSKAB
Dette punkt blev behandlet efter pkt. 5.

ii) Spørgsmål og debat:
Kassereren gennemgik hovedpunkterne, herunder
at underskuddet bl.a. skyldes, at der i 2018 blev
opkrævet 116 kr. for lidt pr. grundpakke, hvor vi skulle
have opkrævet 2.077 kr. pr. grundpakke, men kun
opkrævede 1.961 kr. Den fejlopkrævning skyldes to
væsentlige forhold i relation til den nye aftale med
YouSee. Dels trådte aftalen først i kraft 1. juli 2018,
som er et kvartal senere end forventet og dels var
prisen pr. grundpakke 8 kr. højere pr. måned i forhold
til den forventede pris ved budgetudarbejdelsen i
januar 2018. Kassereren beklagede overfor generalforsamlingen og oplyste i den forbindelse, at han ikke
havde deltaget på møderne med YouSee.

•	Spørgsmål: Hvad med Bioaffald?
Svar ved JF: Bioaffald er pt. ikke obligatorisk. Men
hvis det med tiden bliver obligatorisk, vil erfaringerne
fra en allerede etableret deleordning være nyttig.
•	Spørgsmål: Hvor store bliver affaldsbeholderne?
Svar ved JF: De kan være både store og små (hhv.
140 og 220 l). Plast-/metalbeholdere findes kun i 220
l med opdelte beholdere.
Svar ved CW: Kommunen har tal for, hvor meget
affald hver husstand afgiver. Derfor er den foreslåede
fordeling af beholdere et rimeligt skøn over behov.
• Spørgsmål: Hvordan bliver det implementeret og
hvordan kommer det til at virke for hjørnehuse?
Svar ved JF: I Model A fremgår det af klyngeskemaet,
at husene for enden af Berggrensgade, Kildevældsga-

Restancer: I regnskabet for 2018 havde vi 3 restancer, hvoraf den ene er betalt i februar 2019.
Regnskabet for 2018 viste et underskud på 67.169
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de og Landskronagade er klynger, der er sammensat
af hjørnehuse og husene mellem hjørnehusene. Man
må alle indrette sig, så man får adgang til de enkelte
haver/gårde.

bør revideres. Bl.a. er bygningsreglementet ændret
flere gange, ligesom anbefalinger og vejledninger
til renoveringer og ombygninger er forældede eller
forkerte, og derfor bør opdateres.
•	Tegninger til den reviderede version skal udføres af
et arkitektfirma, der har særligt fokus på bevaringsværdige huse.

I Model B skal husene selv melde ind til kommunen,
hvem de er sammen med og fordele beholdere mellem sig. Man må alle indrette sig, så man får adgang
til de enkelte haver/gårde.

ii) Spørgsmål og debat:
• Spørgsmål: Kommer den nye Håndbog i en
Webversion?
Svar ved JI: Ja: Den nye Håndbog vil være i en Webversion, så senere opdatering bliver nemmere.

•	Spørgsmål: Hvorfor skal vi have papirbeholdere?
Svar ved JØP: Den er obligatorisk.
• Spørgsmål: Kan man ikke stille papir for ender af
alle gader ved hjørnehusene?
Svar ved JØP: Vi har gjort os umage for at finde
den bedste løsning for alle. Foreningen ønsker ikke
fritstående containere i gaderne, som vil være til stor
gene for de huse, som får dem placeret ud for deres
vinduer. Dette bakkede generalforsamlingen også op
om ved generalforsamlingen i 2018.

• Spørgsmål: Hvorfor tage stilling til dette, når vi ikke
ved om Facaderegulativet falder (forslag 5e)
Svar ved JI: Håndbogen med dens regler og anvisninger er forældet under alle omstændigheder.
• Spørgsmål: Er 200.000 kr. ikke mange penge?
Så meget kan en opdatering til en net-version vel ikke
koste.
Svar ved JI: Pengene er primært til udvikling af
materialet, og vi skønner, at det er prisen for arkitektbistand. Derimod vil en opdatering til en web-version
ikke være særlig dyr.

• Spørgsmål: Flot arbejde - vil høre om man helt kan
miste mulighed for frivillig deleordning, hvis der er
mange, der ikke vil være med?
Svar ved CW: Det kan man godt risikere, med mindre
man kan finde andre i gaden at være sammen med.
• Spørgsmål: Kan vi se de containere, som man kan
vælge?
Svar: Grundet tekniske problemer er det ikke muligt.

iii) Afstemning:
Forslaget blev vedtaget med stort flertal.

• Afslutningsvis: Ros fra generalforsamlingen til
affaldsgruppen for dens store arbejde for kvarteret.

Forslag 5c: Leje af telt, borde og stole ved
sommerfesten

iii) Afstemning:
Model A vedtaget med stort flertal.

i) Præsentation af forslaget:
Redegørelse ved Peter Faurhøj (PF):
•	Efter 125 års jubilæumsfesten i august 2018 var
der mange positive tilbagemeldinger om, at foreningen havde lejet (og fået opstillet) telte, borde,
bænke og lamper.
•	Flere husejere har udtrykt ønske om, at foreningen
fremover til den årlige sommerfest ligeledes lejer
telte, borde mv., så vi sikrer at rigtigt mange kan
sidde samlet - og i tørvejr.

Forslag 5b: Forslag om revidering af Håndbog
for Husejere
i) Præsentation af forslaget:
Forslaget præsenteret af Jacob Ingvartsen (JI):
•	Nye anbefalinger og procedurer gør, at håndbogen
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II) Spørgsmål og debat:

vejskvarteret attraktivt for kommende medlemmer
og bidrager til forøgelse af kvarterets herlighedsværdi.

• Spørgsmål/kommentar: Det er hyggeligere med
små telte, hvor man kan sidde i mindre grupper man behøver ikke nødvendigvis store telte.
Svar fra PF: Intentionen i forslaget er mere et ønske
om en mere samlende fest, hvor alle kan deltage, selv
om man ikke orker at slæbe sit bord fra den anden
ende af kvarteret.

TD fandt derfor, at alle var bedst tjent med at gøre
regulativet vejledende.
ii) Faktuel kontekst og baggrund for Facaderegulativet
For at sikre et fælles, faktuelt grundlag for generalforsamlingen, gav formanden ordet til Christian
Sonne, som gennemgik grundlaget for de regler, der
har været gældende for vores huse fra foreningens
oprettelse frem til i dag:

• Spørgsmål: Er det 35.000 eller 50.000 kr.,
der stemmes om (jf. budgettet, hvor der er afsat
35.000kr. men forslaget lød på 50.000 kr.)
Svar fra Lars Bjerregaard: Det er 35.000 kr., der
stemmes om. I forslaget på 50.000 kr. indgår nemlig
også andre udgifter til sommerfesten, så som musik,
leje af ølanlæg mv.

Originalservitutter (1891-1993):
•	Helt fra foreningens oprettelse gjorde Arbejdernes
Byggeforening og dens bestyrelse, hvad man kunne for at sikre, at husene blev bevaret som de var
planlagt og bygget i årene mellem 1891 og 1902.
•	Det skete ved på alle huse og bebyggelser at
tinglyse en servitut, der – i princippet for i al
fremtid – forhindrede ændringer af husene. Servitutten lød bl.a., at ”Grunden må ikke yderligere
bebygges, ej heller må der foretages Tilbygninger
eller Ombygninger, der forandrer Husets Ydre eller
overhovedet foretages Forandringer ved Huset,
selv om Bygningskommissionen maatte tillade en
saadan Ændring”.
•	Man lagde altså fra starten også vægt på at
”foreningen” og fællesskabet vægtede højere end
”myndighederne”.
•	Påtaleberettiget var bestyrelsen og husejerne i den
enkelte gade. Som medlem var man naturligvis
forpligtet til at overholde servitutten.
•	Som tiden gik, accepterede bestyrelsen ”justeringer” i takt med tidens krav til komfort, teknik osv.
Originalservitutterne blev først aflyst i 1993 (se
nedenfor)

iii) Afstemning:
Forslag 5c blev vedtaget (der afsættes 35.000 kr. på
budgettet)
Forslag 5d: Generalforsamlingen vedtager at
ophæve den nuværende status af gældende “Facaderegulativ af 24. februar 2015 for
Strandvejskvarteret”. Facaderegulativets status
af regler til overholdelse ophæves til fordel for
lokalplanens bestemmelser. Facaderegulativets
status begrænses til at være vejledende.
i) Præsentation af forslaget:
Torkild Dam (TD) (forslagsstiller) begrundede forslaget
og nævnte bl.a.:
•	Bestyrelsen befries for en arbejdsbyrde
•	Husejerforeningen bliver fri for at bruge medlemmernes kontingentmidler til retsforfølgelse af
medlemmer, der ikke overholder Facaderegulativets regler
•	Husejerforeningens medlemmer bliver fri for at
være underlagt et tilfældighedsprincip i forhold
som tilfældige bestyrelser på tilfældige tidspunkter
tilfældigvis synes er absolut nødvendige at retsforfølge.
•	Husejerforeningens bestyrelse får i højere grad tid
til at forfølge konstruktive tiltag, som gør Strand-

Formaliseret fortolkningspraksis (1978):
•	I 1974 lukkede Arbejdernes Byggeforening, og
påtaleretten overgik til de enkelte foreninger. Også
i vores forening følte bestyrelsen efterhånden, at
servitutten om, at der ikke måtte ske ændringer,
var for upræcis og for rigid.
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•	I 1978 fremlagde bestyrelsen derfor på GF en
”fortolkningspraksis” som var en vejledning til
husejerne om, hvordan bestyrelsen ville fortolke
originalservitutten. Så man som husejer vidste,
hvad man havde at forholde sig til.

fokus på kvarteret hos kommunen.
•	Derudover har det vist sig, at lokalplanens korte
formuleringer i nogle tilfælde er for generelle og
upræcise til at kunne regulere specifikke forhold.
Dette betyder, at ønsker om ændringer, som kommunen tidligere afviste, nu godkendes pga. den
upræcise formulering.
•	Kommunen ønsker i dag ikke at opdatere eller
præcisere lokalplanen. Kommunen har i stedet i
stedet opfordret foreningen til at indarbejde lokalplanens ”mangler” i Facaderegulativet.

1. FACADEREGULATIV (1985)
•	For yderligere at vejlede husejerne – bl.a. i forhold
til udskiftninger af vinduer, der var en del af i
den periode, udarbejdede bestyrelsen et mere
detaljeret og uddybende facaderegulativ, som blev
godkendt på generalforsamlingen i 1985.
•	Kun i særlige sager eller ved større byggesager gik
myndighederne ind i sagerne – og det var derfor
stort set kun bestyrelsen, som havde ansvaret at
sikre, at facaderegulativ og originalservitut blev
overholdt.

2. FACADEREGULATIV (2015-):
•	Efter et grundigt forarbejde udarbejdede bestyrelsen på den baggrund et justeret og uddybet
facaderegulativ. Regulativet blev godkendt på
generalforsamlingen i 2015.
•	Som medlem af Husejerforeningen er man
forpligtet til at overholde foreningens regulativer
(vedtægtens § 12 stk. 5), og det er foreningens
ansvar at sikre, at Facaderegulativet overholdes.
•	Der er er intet til hinder for (eller formelt forkert i)
at have både en lokalplan og et facaderegulativ;
Facaderegulativet må blot ikke indeholde bestemmelser, der er i strid med lokalplanen, men kan
godt have krav, der er en skærpelse/præcisering af
lokalplanen.
•	Kommunens opgave er alene at sikre at lokalplanen overholdes – hvorimod overholdelsen af evt.
særlige krav i Facaderegulativet er et rent ”forenings”-anliggende.

Bevarende Lokalplan (1993)
•	For at få mere støtte fra bygningsmyndighederne
med at overholde facaderegulativ og originalservitut bad bestyrelsen for Husejerforeningen i Strandvejskvarteret i 1991 kommunen om at udarbejde
en bevarende lokalplan for vores kvarter.
•	Lokalplanen blev udarbejdet på baggrund af en
enslydende lokalplan for Kartoffelrækkerne, der var
blevet vedtaget i 1986 af borgerrepræsentationen,
baseret på myndighedernes fortolkning af Kartoffelrækkernes originalservitut.
•	Vores forenings lokalplan blev godkendt i borgerrepræsentationen den 29. april 1993. Med vedtagelsen af lokalplanen blev originalservitutterne aflyst/
ophævet.

iii) Debat:

Forholdet mellem facaderegulativ og lokalplan
og kommunens rolle:
•	I forbindelse med arbejdet med lokalplanen, opfordrede sagsbehandlerne i kommunen foreningen
til at fastholde Facaderegulativet for at bevare
en mere detaljeret og uddybende vejledning til
husejerne - i modsætning til den kortfattede og
overordnede tekst i lokalplanen.
•	I de første år efter lokalplanens vedtagelse var
kommunen noget mere involveret i kvarterets byggesager. Som tiden er gået, er der dog ikke meget

•	Indlæg: Prisværdigt at vi vil bevare vores kvarter,
men bekymret for, at det bliver for nidkært.
•	Indlæg: Anbefaler, at Facaderegulativet bibeholdes.
Henviste til en sag helt tilbage fra 2007, hvor et
firma opkøbte flere huse og i to af dem gennemskar granitsoklen og opsatte lyskasser. Det blev en
sag for kommunen qua lokalplanen, men i mange
tilfælde er kommunen ikke aktiv, og her er det, at
Facaderegulativet hjælper os med at bibeholde
kvarterets udseende.
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•	Indlæg: Det er god ide at have et sæt regler som
skal overholdes. Facaderegulativet er fin form for
fællesskab.

en meget væsentlig opgave at sikre at de regler,
som fællesskabet har vedtaget, også overholdes.

•	Indlæg: Vægter det sociale sociale sammenhold
meget højt og har selv boet i Den Hvide By, hvor
“alle husejere hadede hinanden” grundet de regler,
man var underlagt.

iv) Afstemning:

•	Indlæg: Vi skal ikke lægge sag mod hinanden konfliktløsning hvor man benytter/anvender sig
af retssager hører ikke hjemme i et kvarter som
vores.

23 stemte for. 207 stemte imod. 4 stemte blankt.

•	Indlæg: Der påhviler bestyrelsen en stor opgave;
fortiden må ikke “kidnappe” fremtiden alt for
meget og vi bør åbne op for, at kvarteret kan følge
med tiden.

Forslag 5e: Ændring af Facaderegulativet af
2015, § 3

Efter ønske fra 3 husejere, blev der foretaget skriftlig
afstemning af forslaget.

Forslag 5d blev ikke vedtaget.

i) Præsentation af forslaget:
•	Charlotte Vind (CV), Heisesgade 13, redegjorde for
forslaget, med hvilket man ønsker at stille husejerne frit i forhold til at vælge, om hoveddørene
vender indad eller udad.
•	CV henviste bl.a. til, at det ved brand er mere sikkert med en udadgående dør, ligesom en udadgående dør er sværere at sparke ind, og derfor mere
sikker mod indbrud.
•	Derudover er der farlige situationer, når børn står
i entreen, da de kan blive ramt af en indadgående
dør og falde ned ad trappen og slå sig.
•	Endelig giver en udadgående dør meget bedre
udnyttelse af pladsen, da der er kaos med tøj, sko
og børn om morgenen i entreen.
•	CV præciserede efter spørgsmål fra dirigenten
forslaget yderligere: Det var en fejl, når der stod, at
forslaget skulle erstatte hele § 3 i Facaderegulativet. Det var alene bestemmelsen i § 3, 2. afsnit,
1. linje, hvor kravet om indadgående døre skulle
udgå/ændres.

•	Indlæg: Bestyrelsen kan ikke have et problem med
at sørge for overholdelse af de regler, som generalforsamlingen vedtager - det er jo sådan set den
fineste opgave, man som bestyrelse kan have.
Formanden anbefalede kraftigt, at Facaderegulativet
blev opretholdt som selvstændigt regulativ. Der var
et overvældende flertal på generalforsamlingen for
regulativet, da det blev vedtaget i 2015 efter et grundigt arbejde i en større arbejdsgruppe, som mellem
to generalforsamlinger havde arbejdet med dette.
Arbejdet foregik i samarbejde med kommunen. Uden
Facaderegulativet giver det ingen mening at skulle
rådgive husejere, som henvender sig i forbindelse
med ombygninger. acob Ingvartsen redegjorde for
bestyrelsens uddybende bemærkninger til forslagsstillernes begrundelse for forslaget og nævnte blandt
andet, at:
•	bestyrelsen ønsker ikke at blive befriet for arbejdet
med at sikre overholdelsen af Facaderegulativet
•	alle foreninger har regler, som skal følges og de afskaffes ikke, fordi der er modvilje mod at overholde
dem
•	foreningen (bestyrelsen) rejser de sager, som man
får kendskab til, og Husejerforeningen har som

ii) Bestyrelsens indlæg:
Christel Teglers og Jacob Ingvartsen, hvoraf hovedpointerne var, at:
•	de indadgående døre er originale og udtryk for
traditionel dansk byggeskik.
•	ønsket om at bevare husenes indadgående døre
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blev gentaget af generalforsamlingen så sent som i
2015.
•	bestyrelsen har et ønske om at respektere generalforsamlingens beslutninger, hvilket vi som beboere
også bør have.
•	forslagets reelle formål anses for at udspringe af
ønsket om mere plads i entréen, hvilket generalforsamlingen allerede for 4 år siden tog stilling til.
•	det er problematisk at forsøge at ændre reglerne
“bagvendt”, ved først at renovere i strid med
regulativerne og så bagefter ønske at lave reglerne
om.
•	Forslaget synes at have en grundantagelse om, at
der er en uoverensstemmelse mellem lokalplanen
og Facaderegulativet, som forslaget søger at rette
op på. Dette er udtryk for en misforståelse af, hvad
Facaderegulativets formål er. Facaderegulativet
kan netop godt regulere punkter, som lokalplanen
ikke dækker. Det er forkert, at det er mere brandsikkert at have en udadgående dør. Derfor kræves
det kun for lokaler med mere end 150 personer, da
det i disse tilfælde er risiko for panik, og presset
fra mange mennesker kan forhindre at døren kan
åbnes.
•	Det er problematisk med en udadgående dør - den
kan nemt risikere at blive blokeret.
•	Der er tekniske løsninger, som kan hindre indadgående døre i at blive sparket ind
•	Garderoben kan indrettes i kælderen bag branddøren. Hvis man har små børn, kan der etableres
trappegitter eller bløde belægninger på tappe,
repos og kældergang.
•	Det er ikke en grund til at ændre husenes 125 år
gamle facader, at man foretrækker garderoben på
reposen frem for i kælderen.

•	Man kan komme ud af en indadgående dør, når
der er meget sne og det er også en af baggrundene for, at man har indadgående døre.

iii) Debat og indlæg:

•	Med en ganske lille ændring - med en udadgående
dør - kan man gøre husene meget mere anvendelige og skabe mere plads

•	Ønsket om at tillade udadgående hoveddøre synes
hovedsageligt drevet af beboere i Weysesgade.
•	Vi har heller ikke toiletter i gården mere - husene
skal ikke være et frilandsmuseum.
•	Man skal kunne optimere de indendørs forhold i de
små entreer og ingen kan se forskel på udadgående eller indadgående døre.
•	Dette skal ikke være en battle om, hvem der har
boet her længst. Vi har kun husene til låns og vi
skal derfor værne om vores arkitektur.
•	Facaderegulativet skal være i overensstemmelse
med lokalplanen.
•	Man bør lytte til de mange, gode argumenter om
den store sikkerhed en udadgående dør giver.
•	Det er dansk byggestil, at hoveddøre er indadgående - overalt. Forsikringsselskaber og brandmyndigheder havde nok krævet andre døre, hvis det var
oplagt, at det var bedre.
•	I henhold til det kommende Bygningsreglement
2020 kan man ikke opretholde tæthedskravet i nye
byggerier, medmindre man laver udadgående døre.
•	Diskussionen ligner mange andre. Man kan ikke se
forskel på indadgående og udadgående hoveddøre.

•	Har oplevet investeringsprojekter som hænger
sammen med store ombygningsprojekter inden
indflytning. Det er børnefamilier, der flytter ind, så
lad dem indrette sig, som de vil.
•	Beskæmmende facebook-hetz, som man har
oplevet den seneste tid.

•	Ked af den måde forslagsstillerne har “hvervet”
støtter til deres forslag, nemlig ved at kontakte
udvalgte husejere i stedet for åbent at fortælle om
deres ønske.
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iv) Afstemning

træffer afgørelse om, hvorvidt man er tilfreds med,
hvordan bestyrelsen forvalter sine opgaver.

110 stemte for forslaget. 120 stemte imod forslaget.
iii) Debat:
Forslag 5e blev ikke vedtaget.
•	Med dette forslag er man i gang med en bagvendt
bevisførelse - er vi ikke ved at ødelægge noget?
Forslag 5f: Nedsættelse af udvalg til undersøgelse af procedure for at håndhæve Facaderegulativet

•	Flot forslag og synes, at et regulativ her ville være
godt.
•	Vi har valgt en bestyrelse, som har opbakning konfliktmægling bør i givet fald så komme udefra.

i) Præsentation af forslaget:
•	Konfliktgruppen ved Christian Werenberg (CW) redegjorde for gruppens forslag, som var begrundet
i, at konfliktmæglergruppen har erfaret, at nogle
beboere har oplevet dialogen med bestyrelsen som
ubehagelig og konflikt-eskalerende.
•	Gruppen syntes at det var ærgerligt, og vurderede,
at bestyrelsen havde det på samme måde.
•	Formålet var at medvirke til, at konflikter i kvarteret håndteres på en måde, hvor man indgår i
en respektfuld dialog, som giver mere holdbare
løsninger på konflikterne og gør de involverede
parter mere tilfredse.
•	Derfor foreslog gruppen, at et udvalg bestående af
beboere og repræsentanter fra bestyrelsen drøfter,
hvordan kommunikationen i disse sager kan
tilrettelægges med henblik på, at alle oplever en
respektfuld dialog.
•	CW præciserede samtidig, at teksten i forslagets
ordlyd skulle ændres, så bestyrelsen også deltog i
dette udvalgsarbejde.

•	Forstår ikke forslaget - Det er ikke rart for en
bestyrelse at skulle håndhæve reglerne, men det er
det, som vi har valgt den til.
•	Har snakket med flere der har misforstået
forslaget. En tredje part skal mægle og medvirke
til at give et rum for at tale sig frem til en fælles
forståelse.
•	Er sikker på, at bestyrelsen gør hvad de skal og
kan.
•	Man vil nok bare gerne sikre, at folk når at snakke
sammen, inden det bliver til en konflikt. Godt
forslag.
	CW rundede af: CW præciserede, at det skulle
være et udvalg, der skulle undersøge, om der kan
ske forbedringer. Der er ikke tale om et organ, der
skal ændre bestyrelsens kompetencer. Det handler
derimod om processen. Baggrunden for forslaget
er, at en beboer troede, at han blev budt velkommen, men i stedet fik han en skideballe.

ii) Formanden redegjorde for bestyrelsens holdning:
•	Bestyrelsen er valgt til i det daglige at varetage
foreningens interesser, herunder at håndhæve de
regler, som vi i fællesskab har vedtaget på generalforsamlingen.
•	Ved overtrædelser af reglerne forsøger bestyrelsen
altid at løse problemet ved at kontakte den pågældende husejer og få en dialog.
	Bestyrelsen finder ikke, at det er en god løsning at
have et organ, som skal fastsætte retningslinjer for,
hvordan bestyrelsen skal løse denne type uenigheder. I sidste ende er det generalforsamlingen som

iv) Afstemning:
Forslag 5f blev ikke vedtaget.
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Forslag 5g: Forslag om ændring af kvarterets
navn fra “Strandvejskvarteret” til “Komponistkvarteret”

strationen af det?
SVAR: Nej! Det er en del af den nye YouSee-aftale,
at vi selv står for administration. Dette betyder også,
at vi betaler meget mindre end hvis YouSee stod for
administrationen.

i) Præsentation:
Forslagsstiller Per Munch uddybede forslaget. For
kvarterets beboere er Strandvejskvarteret noget som
hører til Hellerup og i dag er ganske uaktuelt. Vi er
mere forbundne med de komponister, som har givet
navn til alle tværgaderne.

iii) Afstemning
Forslag 5i blev vedtaget.

ii) Debat:
•	Indlæg: Begge navne er gode.
•	Indlæg: Det er blot ejendomsmægler-snak - lad os
beholde “Strandvejskvarteret”.

6. BUDGET
Lars Bjerregaard fremlagde budget.

iii) Afstemning
Da der ikke var 2/3 del stemmer for forslaget (som
var en vedtægtsændring), blev det ikke vedtaget.

Kontingentet er med forslaget ens for alle - tidligere
havde Østerbrogade et kontingent, som var 100
kr. lavere. Det er nu ens for alle efter kommunens
overtagelse af gaderne.

Forslag 5h: Henstilling om reduceret brug af
brændeovne

I 2019 foreslås en kontingentnedsættelse på 500
kr. i forhold til 2018, således, at kontingent inkl. 1
grundpakke udgør 2.500 kr. i forhold til 3.000 kr. i
2018. Det blev bemærket, at det ikke kan være en
permanent kontingentnedsættelse, da vi tærer på
opsparingen med den foreslåede nedsættelse.

Forslagsstiller Maria Grønlykke oplyste, at hendes
forslag var en henstilling - ikke et forslag.
Henstillingen kom ikke til afstemning, men der var
bred tilslutning til, at kvarterets beboere tager hensyn
til hinanden.

Budgettet blev vedtaget uden afstemning.

Forslag 5i: Foreningssystem til styring af YouSee grundpakker

Jesper Øland Petersen og Johan Alsøe var på valg Jesper genopstillede, men ikke Johan.

i) Præsentation:
Johan Alsøe (JA) redegjorde for bestyrelsens ønske
om indkøb af et system. Det har vist sig, at vi ikke
har teknisk mulighed for at tilbagebetale penge via
Betalingsservice, når folk melder grundpakker fra.
Vi skal derfor have et system, som skiller YouSee og
vores foreningssystem.

Jakob Bjerre og Ginna Sørensen stillede op til
bestyrelsen.

7. VALG TIL BESTYRELSEN

Jesper, Jakob og Ginna præsenterede sig og uddybede deres baggrund for at stille op.
Christel Teglers og Louise Garde stillede op som
suppleanter.

ii) Debat
Indlæg: Kan man ikke få YouSee til at stå for admini-
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Afstemning mellem:
Jesper Øland Petersen
Jakob Bjerre
Ginna Sørensen.

Formanden takkede herefter dirigenten for at have
ledet generalforsamlingen. Dernæst takkede hun for
en god og engageret debat på generalforsamlingen.
Herefter blev generalforsamlingen hævet.

Jesper og Ginna valgtes til bestyrelsen.
248 huse var repræsenteret, heraf 92 ved fuldmagt.
Christel Teglers og Louise Garde blev genvalgt som
suppleanter.

8. VALG AF REVISORER
Morten Rand Jensen og Jakob Bjerre blev begge valgt
som revisorer.
Johan Alsøe blev valgt som revisorsuppleant.

9. EVENTUELT
Intet under eventuelt.
Børnenes fastelavsfest 2019
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Selskabslokale til leje
For os med de små huse og de store fester
Den store boligejendom, som ligger rundt på Edvard
Griegs Gade, Bellmans Plads, Bellmansgade og Sibeliusgade, har et selskabslokale, som kan lejes også af
folk, som ikke bor i ejendommen.

3481. Man kan også kontakte bestyrelsen via mail fra
hjemmesiden: www.aab14.aab.dk/ > Kontakt os.
Ejendommen er den almene boligforening AAB Afdeling 14. Ejendomskontoret ligger Edvards Griegs Gade
2A. Der er åbent dagligt kl 8-8.30, og ejendomsfunktionærerne fremviser gerne selskabslokalet.

Lokalet er godkendt til 50 personer, og der er service
til 30. Der er et velfungerende køkken og et toilet. Der
er stole til 50 personer. Desuden borde - men hvis
bordene er sat op, kan der ikke sidde 50.

Stefanos – pizzaria på Skt Kjelds plads, lejer også
deres vinbar ud.
Priser mv. fås ved at kontakte dem direkte.
Ourøgade 38, 2100 København, Tel. 2929 4994.

Man kan se priser og et foto af selskabslokalet her:
www.aab14.aab.dk/ > Afdelingen > Selskabslokale.
På kalenderen kan man også se, om lokalet er ledigt.
Betaling og afregning skal foregå kontant.

Man skal købe maden der, for at leje lokalerne
– de er til at tale med i forhold til menu.

RESERVATION

Du kan også leje lokaler hos Hahnemanns.
Se priser her https://hahnemannskoekken.dk/
selskabslokaler/
Der er flere størrelser af lokaler – forplejning skal
købes via Hahnemanns.

Selskabslokalet reserveres og bookes ved henvendelse til ejendommens bestyrelse, som kan træffes kl.
17:00-18:00 den første tirsdag i måneden på ejendomskontoret, eller man kan ringe på telefon 3929

Stefanos

Hahnemanns
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Jens Nielsens Plads
En lokal kuriositet
Af Lise Fogh

Kender du Jens Nielsen? Jeg gjorde ikke, men
nu har jeg læst mig til, at han var ansat i DSB
som designchef. Han levede fra 1937 til 1992,
og nu har han givet navn til pladsen foran Svanemøllen Station.

stationerne. Han var også manden, der indførte
den minimalistiske Helvetica-lignende-skrifttype,
Rail Alphabet på togsæt og i køreplaner. Alt blev
designet ud fra funktionelle, produktionstekniske
og æstetiske krav til den optimale form.

Jens Nielsen var uddannet arkitekt og desuden
fremtrædende inden for industrielt design. Som
arkitekt for DSB gennemførte han et konsekvent
program for corporate design. I hans tid blev alle
aspekter af etatens offentlige fremtræden fornyet
og gendesignet, lige fra reklamer, uniformer,
restauranter, færger, IC3-tog. Det var ham, der
indførte den kraftige bemaling i kulsort og postkasserød, som han gav både lokomotiver, publikationer, plakatstandere og andet inventar på

Høje Tåstrup Station er ligeledes designet af
Jens Nielsen, og han opnåede stor anerkendelse,
både i Danmark og udlandet.
Og nu har han altså fået navngivet en lille stationsplads efter sig. På skiltet står der, at egetræet
bag skiltet ”er plantet i 1992, som et symbol på
de mange livgivende frø og den inspiration Jens
Nielsen repræsenterede, inden for almennyttigt
offentligt design.” (Kilde Wikipedia)
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Interview med nyt
bestyrelsesmedlem
Dines Boertmann,
H.C. Lumbyes Gade 50
En samtale om Hundertwasser i Kartoffelrækkerne, fællesskabsfølelse og tempererede vandlag i Øresund.
Af Brit Larsen

Så det han siger, er altså at herude på det ydre
Østerbro, er der et andet mindset end inde
i byggeforeningshusene ved Søerne. Vi skal
tilbage til lokalplanen i 1993, som blev produceret i samarbejde med kommunen, fordi man
godt ville have snor i, hvad der skete herude.

Vi begynder ved kaffen – altså ikke kaffemaskinen på kontoret men ved en anekdote
om dengang, jeg stod blandt kaffeplukkere i
Nicaragua og ikke rigtigt kunne bede om mælk
i kaffen. Dines Boertmann er ikke kaffeplukker,
men har kun fløde til kaffen, så jeg takker ja til
the, inden vi sætter os ned ved spisebordet til
en snak om hans nylige indtræden i kvarterets
bestyrelse. Men inden vi når til de spørgsmål,
jeg egentlig er gået i byen med, tager vi lige
en tur ned af en latinamerikansk memory lane,
som det viser sig, står vores begges hjerter
nær.

”Dengang var mange af beboerne folk med
mellemlange uddannelser og middelindkomster.
De havde en økonomi, som kunne få kvarteret
til at blomstre vildt i alle mulige retninger – hvis
man altså ikke lige lavede en plan med nogle
retningslinjer.” Her knap tre årtier efter den
første lokalplan ser det ud til, at hvor kreativitet
i Kartoffelrækkerne har udfoldet sig i det ydre,
har det herude hos os udfoldet sig i det indre,
inde i husene. ”At husene i dag har et kontrolleret, harmonisk ydre gør kvarteret meget
attraktivt. Og at kvarteret i dag er kategoriseret
som bevaringsværdigt lægger en meget pæn
ekstra værdi oveni ifølge en nylig rapport fra
Realdania.

Tilbage i stuen på H.C. Lumbyes Gade 50
lægger Dines ud: ”Jeg er interesseret i, hvad vi
kollektivt vil med kvarteret. Hvad anser vi det
for at være? Sætter vi pris på homogenitet?
Hvis man har lyst til at lege Hundertwasser,
skal man nok købe et hus i Kartoffelrækkerne.”
Så er vi i gang, og et ideologisk net er allerede
kastet ud. Kommentaren om den farverige
Hundertwasser, får mig til at huske en anden af
kvarterets beboere bruge termen ’stallinisme’ i
en vis diskussion om dørretning.

”En af de særlige kvaliteter herude er, at der er
en identitet, som du tilslutter dig, når du flytter
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Dines Boertmann

Hvad fik dig til at stille op til
bestyrelsen?
Pligtfølelse. Der var nogen, der spurgte mig,
og efter at have siddet på udskiftningsbænken i 25 år, var det min tur. Som pensioneret
journalist, gør jeg lige hvad der passer mig,
og det giver også lidt tid til det her, som jeg
nok ikke havde tidligere.

om at arbejde for solceller på vores tage, når
det på et tidspunkt er muligt at integrere det
på en æstetisk måde.
Hvordan ser du udviklingen i vores
kvarter?
Udviklingen har været præget af indvendig
modernisering og udvendig bevaring.
Fremover tror jeg, at udviklingen vil blive
præget af nye dagsordener som fx klimadagsordenen. Den vil helt naturligt få os til
at skulle tage stilling til større nedsivning
for at undgå vand i kældre. Og det vil medføre en diskussion af belægningen i vores
forhaver. Det kan have indlysende kollektive
konsekvenser, og det vil helt sikkert udfordre
fællesskabsfølelsen, fordi nogle måske vil føle
sig begrænset i deres indviduelle frihed. Men

Har du nogle sager, du brænder særligt
meget for?
Jeg er optaget af kvarterets arkitektoniske og
samlende kvaliteter. Jeg er pro facaderegulativet forstået på den måde, at vi skal have
optimale boliger (indendørs), der bevares som
en arkitektonisk enhed (udendørs). Det skal
ikke være en spændetrøje, så der ingenting
må foregå. Og så har jeg en hemmelig plan
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Er der noget du synes, vi mangler her i
vores kvarter?
Jeg synes faktisk, at kvarteret fungerer godt
på alle planer. Huset fungerer som en lille
lagkage eller som Øresund, hvor der er lag
af skiftevis varmt og koldt vand. Småbørnsfamilier, enlige, ældre, bofællesskaber osv.
befinder sig i hver deres lag på forskellige
tidspunkter uden at forstyrre hinanden. Andre
bruger harmonikaen som metafor, og sådan
kan man fint beskrive vores kvarter – som en
harmonika der hele tiden trækker luft ind og
ud og lader kvarteret ånde.

fortsat

her mener jeg, at vi kan vælge at være på
forkant eller vente til noget udefrakommende
træffer beslutningerne for os.
Hvilke bestyrelsesopgaver glæder du dig
mest til at tage hul på?
Den grønne dagsorden bør tænkes med i alt,
hvad vi foretager os. Både ud fra en økonomisk betragtning og ud fra at vi som superpriviligerede medborgere bør tage et globalt
medansvar og være med til at finde løsninger.

FAKTUELT
Vi flyttede ind i H.C. Lumbyes Gade 1. august
1994. Her har jeg boet med min kone i alle
årene og vores børn, hvoraf den sidste netop
er flyttet hjemmefra.

Et par oplagte steder at arbejde med – når
det på et tidspunkt er muligt – vil være:
• Solceller på tage
• Vand, afvanding og nedsivning
• Infrastruktur til ladestandere fx i
samarbejde med delebilsordninger

til. Der er et fællesskab med et minimum af
pligter – nogle sociale og andre økonomiske.
Sidstnævnte gør det blandt andet muligt at lave
store projekter, fordi der er et kollektiv, der kan
beslutte det. Jeg ser det ikke som et tyngende
fællesskab, men snarere et som kan skrues op
eller ned afhængig af livsfase og -interesse.”

”Fællesskabsfølelsen er i forandring. Der sker
jo en social opskalering, hvor der er færre
nye beboere i mellemindkomstlaget og flere
vellønnede akademikere og konsulenter. Der
er et anderledes syn på fællesskabet – et
måske mere brugerorienteret og måske mindre
pietetsfuldt overfor kvarteret.” Som eksempel
nævner han familien, der flytter ind med små
børn, gennemrenoverer huset for derefter at
flytte nordpå et par år senere.

Her vil jeg godt tage en temperaturmåling, fordi
jeg før har hørt sangen om, at de nye tilflyttere
aldrig er hjemme, fordi de hele tiden skal arbejde for at kunne have råd til at betale de nuværende høje priser for husene. Er der noget om
snakken? Hvordan har fællesskabsfølelsen det?
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Om Østerbro Lokaludvalg
– og muligheden for at stille
op til lokaludvalget
Af bestyrelsen

Østerbro Lokaludvalg er bindeled mellem østerbroerne og politikerne på rådhuset. Lokaludvalget sikrer, at borgerne bliver hørt i sager, som
vedrører lokalområdet.
Østerbro Lokaludvalg består af 23 medlemmer,
som repræsenterer foreninger, organisationer og brugerbestyrelser, der har interesse i
Østerbro, foruden de politiske partier i Borgerrepræsentationen.
Lokaludvalget skal bl.a. afgive høringssvar
inden der træffes endelige beslutninger i sager
af særlig betydning for bydelen og kan stille
forslag til de politiske udvalg i Borgerrepræsentationen. Det kan fx være om byggeri, kultur- og
fritidstilbud, offentlig transport mm.
Og så kan du som beboer selvfølgelig stille
op til lokaludvalget, når der næste gang er
valg i starten af 2022. Du er velkommen til at
kontakte bestyrelsen i kvarteret, hvis du ønsker
at være Strandvejskvarterets stemme i Østerbro
Lokaludvalg!

Gennem borgermøder, arrangementer og
events sørger lokaludvalget for, at borgerne
bliver inddraget.
Du kan engagere dig i lokaludvalget ved at
indgå i et fagudvalg, deltage i lokaludvalgets
arrangementer eller søge nogle af de puljemidler, som lokaludvalget uddeler til aktiviteter i
vores bydel.

Hold øje med seneste nyt og læs mere her:
www.oesterbrolokaludvalg.kk.dk
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Interview med nyt
bestyrelsesmedlem
Jakob Bjerre,
Weysesgade 23
Jakob Bjerre er by i bestyrelsen med et valgprogram om
’Mere luksus, mindre regulering’
Af Brit Larsen

Hvad fik dig til at stille op til
bestyrelsen?
Jeg har altid haft en (u)vane/tendens med at
række hånden op, når der var noget, jeg synes
der skal gøres, så jeg har være ‘politisk’ aktiv i
en række sammenhænge gennem mit liv.

Har du nogle sager, du brænder særligt
meget for?
Balance! - jeg synes bestemt at kvarterets
særpræg, kulturarv og bevaringsværdier
skal bestå, men vi skal også følge med en
udvikling og ikke sætte unødig hæmmende
restriktioner op for hinanden.

Da vi flyttede hertil i 2010 havde jeg derfor
også tanken om, at jeg skulle/ville engagere
mig på et tidspunkt, og jeg deltog derfor fra
starten i generalforsamlingerne og startede
lidt i det små med at være aktiv i julemarked
og materielkælderen.

Og selvom vi bor dejlig tæt, så skal vi huske,
at vi er en grundejerforening og ikke en
boligforening i en fællesopgang.
Det betyder også, at der er mere de enkelte
husejere har et eget ansvar for, herunder at
sikre det gode naboskab, da bestyrelsen i
mine øjne ikke må opfattes eller blive til en
slags beboerformand med løftede pegefingre.

Den konkrete anledning var sagen med de
udadvendte døre og i to tilløb lykkedes det
mig at komme ind denne gang på et valgprogram om “Mere luksus, mindre regulering!”.
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Jakob Bjerre

At huspriserne, i de ti år vi har boet her, er
fortsat med at stige, er vildt. Lidt karikeret
kom vi til med én lang Volvo og en måned til
at bygge huset om i (det fortsatte så i øvrigt
det næste halve år, hvor vi nåede at sove i
samtlige rum i huset i takt med renoveringen). Nu har håndværker-teamet et halvt års
tid til at renovere i, inden de nye ejere flytter
ind med to biler.

fortsat

Hvordan ser du udviklingen i vores
kvarter?
Nu har jeg jo kun boet her i 10 år, så jeg er
måske mere en del af en udvikling, hvor vi
som enkeltfamilie råder over ‘en hel opgang’
(som en sød jysk veninde sagde, da hun
besøgte os første gang) og straks gik i gang
med at nedlægge et køkken, åbne etagerne
op, lave dør ned til gården og lægge nyt tag
- og satte en udadgående hoveddør i, som
giver en luksusentré, som jeg glæder mig
over hver eneste dag (og den er naturligvis
helt korrekt opsprosset og i samme farve
som vinduerne: brun-sovs-brun!) for at følge
husets karakter - og i øvrigt helt bevaringsværdig, da den er fra før 2015).

Men uanset har jeg indtrykket af, at vi netop
alle sammen har søgt hertil for at komme
hinanden ved, være tæt og ikke have en hæk
at gemme os bag - hvorfor ellers flytte hertil,
hvis ikke man kan glæde sig over naboens
kat (og jeg har to), skater-drengene (jeg har
ikke nogen), løbe-damerne (en enkelt her fra
matriklen), hundelufterne (kender mange),
gør-det-selv-handy-mændene (jeg starter
aldrig selv før syv!) osv., osv.
Og jeg har lyttet mig til, at der altid har været
masser af børn i gaderne og unge familier,
der hang ud sammen, så det er nok ikke så
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fortsat

nyt, som vi børnefamilier måske selv opfatter
det, og jeg synes også det er skønt, at der er
blandede generationer så tæt sammen, og at
vi kommer hinanden så meget ved.

virkelyst og nurse forsøgsprojekter, det være
sig med en mere grøn, bæredygtig dagsorden, men også med mere forpligtende sociale
fællesskaber og deleøkonomi.

Hvilke bestyrelsesopgaver glæder du dig
mest til at tage hul på?
Jeg er meget optaget af at udnytte de mange
kompetencer og potentialer, som kvarteret
rummer, og at vi gør endnu mere fælles.
Vores aktivitets-årshjul er fantastisk, båret
af frivillige initiativer og kræfter, og Facebook’ens handlesbørsen, hvor genbrugsstationen går glip af rigtig meget gods for lokal
valuta, er endnu et eksempel.

Og så er ‘’mere luksus, mindre regulering’ en
klar rettesnor for mit engagement og drivkraft
i bestyrelsesarbejdet uanset opgaven.
Er der noget du synes vi mangler her i
vores kvarter?
Et beboerhus!

Og så synes jeg vores affalds-forsøgsordning
viser, at vi med få midler kan indrette os
fornuftigt, fuldstændig drevet af frivilligt engagement. Jeg vil med det samme indrømme,
at jeg trods en positiv stemme til ordningen
på generalforsamlingen for to år siden, var
yderst skeptisk på ordningens succes, men
må med glæde se min skepsis gjort fuldstændig til skamme. Inden den første nye container var landet, var den ‘klynge-ansvarlige’
fundet ved frivilligt tilsagn, havde banket på
alles døre, forklaret ansvaret og da spandene
først var fordelt, har det bare kørt - og vores
klynge er naturligvis den bedste, men vist
ikke den eneste med den erfaring.
Jeg kan godt se for mig, at vi som bestyrelse
kan sætte endnu mere i gang, støtte op om
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Nyt fra materialekælderen
Grundejerforeningen lejer en garage og et kælderrum på Hornemansgade 2 (ved siden
af Danske Bank hæveautomaten, overfor Apoteket og under Home), der ud over foreningens
fjernarkiv, div. fest-remedier til fastelavn, halloween, sommerfest mv, indeholder en lang
række forskellige materiale til frit udlån og brug for foreningens medlemmer.

Det hele styres af materialekældergruppen, der består af lutter frivillige
kræfter med en stærk slagside til det
handy-mandlige køn og vi kan altid
kendes på den særlige aura, der lyser
ud af vores rolle som ’materialekældergruppenøgleforvalter’. Gruppen består
pt. af følgende:
•
•
•
•
•

Christian Corfixen 2980 0884
Jakob Bjerre 2671 1602
Jan Væver 2579 3333
Esben Wolstrup 4092 6692
Jørgen Frederiksen 2049 1701.

Jørgen, Esben, Jan, Christian og
Jakob til statusmøde i kælderen]
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HVAD ER TIL UDLÅN?
Her er et overblik over materielkælderens vigtigste ting:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Stillads og stilladsvogn
•
		
•
•
		
		
•
		
		

Stilladser og stilladsvogn
Tagrygstiger (2 stk.) og lange stiger mm
Parkeringsstandere
Sækkevogne (2 stk).
Trillebøre (2 stk)
Cykelanhænger
Transportable store grills
Skovle, koste, økser mm.
Kloakskovle
Begrænset antal af originale døre og vinduer
1 stort gadetelt (udlånes kun til beboer/vejfester,
ikke private sammenkomster)
50 sammenklappelige letvægt stole
16 sammenklappelige letvægts borde
(75x180 med til 10 personer; fire på hver side
og een i hver ende af bordet.)
Lange el kabler
- og meget andet som ikke er nævnt
her (spørg bare og kom gerne med nye idéer).

Tagrygstiger og lange stiger

Originale døre og vinduer

Redskaber
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RESERVATION

Vi har overordnet fordelt arbejdsområderne lidt
mellem os, så Jan har stilladser som ansvarsområde og Jørgen tager sig at indgående døre/
vinduer (vi modtager kun ’lige’ ikke-afsyrede
døre, og vi tager kun imod, hvis beholdningen
er i bund). Esben, Christian Jørgen og Jakob
dem man kontakter i det ’daglige’ for lån af
Kælderens mange materialer.

Her i den lyse tid er der ofte stor efterspørgsel
på udvalgte ting, så det er muligt at forhåndsbooke stillads, borde/stole og grill (og for den
sags skyld også alt det øvrige grej) til næste
sommers ombygning, sommerfest eller haveprojekt. Det gøres også ved personlig kontakt
til en af materialegruppens medlemmer, og det
er ikke reserveret før det er bekræftet, at det er
’skrevet i bogen’.

HVORDAN LÅNER MAN NOGET?
Materialekældergruppemedlemmerne står for
al udlån og bookning, så hvis I vil låne noget,
skal I kontakte en fra gruppen (kontaktinfo kan
altid findes på https://www.strandvejskvarteret.
dk/278/ og på bagsiden af Kilden – og vi følger
ikke fast med på Facebook, så ring/sms til os,
hvis du vil låne noget).
Der skal altid en ’nøgleforvalter’ med og låse
op, både ved udlån og returnering, da der altid
skal udfyldes en låneseddel med kontaktinfo og
låneperiode og underskrives med klar besked
om, at I er personlig ansvarlige ved lån af
stillads, stiger, og andre redskaber, herunder for
arbejdsulykker, korrekt anvendelse mv.
Udlånt materiale skal altid være rengjort når
de returneres. F. eks. skal bygningsstilladserne
være renset for mørtel og sand for ikke at nedbryde etagerne og udendørsredskaber, borde/
stole mv. skal være rengjorte.

Sækkevogne, trillebøre og ladcykel

Vi bringer ikke ud og vi er heller ikke flyttemænd, så I skal selv slæbe. Esben har specialdesignet en sækkevogn til stolene og hjul til de
store grills og cykelanhængeren er også god
at transportere borde i, hvis ikke I selv har en
ladcykel eller kommer med bilen.

Klapstole og -borde
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BEBOERSTAFETTEN

Barndommens gade (næsten)
Af Sidsel Regina Forchhammer

Mormor gik sjældent ud.... København er en
stor by, når man kommer fra en lille by
udenfor Ribe og ikke er så socialt anlagt. Men
der var heldigvis mange fra kvarteret, der
var med til at gøre hendes nye byliv til en god
oplevelse. Jan og Rita overfor. Mary der
kom hyppigt på besøg, indtil hun selv kom på
plejehjem, og næsten-naboerne Ingrid og
Troels som mormor fik mange gode snakke
med om haven og andre af livets gode ting.
De er nærmest blevet bonusfamilie nu. Og det
gælder også dem der fulgte senere: Max
og Morten + Lise og Liv. For mine forældre og
mormor flyttede til Aarhus i 2006 på
grund af arbejde og jeg flyttede tilbage til kvarteret efter at have boet andre steder i
byen i flere år. De øverste etager i huset på
Hornemansgade blev solgt og Max og
Morten rykkede ind. Stueetagen blev frisket op
og jeg flyttede ind i mormors gamle
lejlighed.

Nogle kvarterer har det med at komme til at bo
i én. Sådan har jeg det med Komponistkvarteret. Det er stemningen, det grønne i haverne og
fællesskabet der har slået rod i mig. Det er nok
også grunden til, at jeg i dag bor kun fire gader
fra, hvor jeg voksede op.
Jeg har har boet i kvarteret af tre omgange.
Første gang som teenager, hvor jeg i 1993
flyttede i et hjørnehus på Hornemansgade med
mine forældre, lillebror og bedsteforældre.
Min mormor (og morfar indtil hans død) boede i
stueetagen, hvor den fine stue fra huset i
Vestjylland også havde fundet sin plads. Der
var altid åben dør ned til mormor og man
kunne stille uret efter eftermiddagskaffen kl 14
og aftenkaffen kl 19. Hele familien sad
sammen nede hos mormor – gerne foran TV’et
– indtil hun skulle sove kl 21 sharp.
Det var især min bror, der nød godt af at have
sin mormor så tæt på. Det var et dejligt helle
for en otte-årig og de fik et helt særligt bånd i
den tid, vi boede sammen. For mig som
teenager var det nok mere veninderne der trak,
men det var nu også rart at komme ned
til mormor til et glas sodavand og en lur, hvis
urets tikken fik overmandet mig.

Det var sjovt at gøre lejligheden til min og at
opleve kvarteret med voksne øjne. Nu var
det roen, skønheden og plads i lejligheden til at
få besøg af venner og deres børn, som
jeg værdsatte ved at bo i kvarteret. Det blev til
seks år i mit barndomshjem og da mine
forældre planlagde at vende tilbage til København, begyndte jeg at kigge efter efter en
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lejlighed i kvarteret. Nu havde jeg jo vænnet
mig til at have store vinduer og en lille
forhave.

Heisesgade. Både når det galdt rottefangst
og konkurrence med nabokattene. Hvis I har set
en kvinde gå med to katte i hælene
henover torvet, så har det helt sikkert været
mig. Om det er mig der går tur med dem
eller omvendt, det er uvist. Den ene kat er i
øvrigt flyttet hjemmefra og har boet hos
mine forældre siden jeg fik min (larmende) søn.

I dag bor jeg i den stuelejlighed, jeg købte i et
hjørnehus på Heisesgade. Med Lise og
hendes datter Liv ovenpå. Det er altid spændende, når man køber en idéel anpart, hvem
man kommer til at dele hus med – og jeg har
vundet i hus-makker-lotteriet. Det er
hyggeligt at have dem som overboere og vi
deler noget af forhaven, så vi ser meget til
hinanden. Fællesskab er en del af pakken, når
man vælger Komponistkvarteret. Man
kommer hinanden ved, når man lever sit liv så
tæt på andre.

Det er virkelig praktisk at have mine forældre
tæt på og siden min søn kom til verden (og
kvarteret) for halvandet år siden, har vi fortsat
traditionen med at have tre generationer
meget tæt på hinanden. Vi ses dagligt og jeg er
lykkelig for at min søn og mine forældre
får så tæt et forhold.

Mine to katte fik i øvrigt travlt, da jeg flyttede,
for nu var der jo to territorier der skulle
passes: Haven i Hornemansgade og haven i

Så nu er barndommens gade en anden. Fire
gader væk fra den første.
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Referat fra
generalforsamlingen 2020
i Husejerforeningen Strandvejskvarteret
den 25. februar 2020 i Charlottehaven
1.VALG AF DIRIGENT

I løbet af året kan vi også se frem til en rød
boks til farligt affald. Det vil I høre nærmere
om. Husejerforening er ikke involveret i dette.
Formanden mindede endvidere om, at affaldscontainerne som hidtil stadig stå på egen
grund (dvs. i forhaven, herunder bag hækkene
i Kildevældsgade, eller i gården) - de må ikke
stilles på fortovet!

Formanden bød velkommen og Peter Lambert
blev valgt til dirigent.
Peter Lambert erklærede forsamlingen beslutningsdygtigt og lovligt indkaldt.
Fremmødte: 68 stemmesedler er udleveret
(54 fremmødte, 14 fuldmagter).

2. BERETNING

Træer i sidegaderne
Flere husejere har i 2019 kontaktet bestyrelsen,
fordi de er kede af, at træerne i sidegaderne
ikke længere beskæres. Det giver mere skygge
for en del. Før kommunen overtog fællesvejene
sørgede foreningen nemlig altid for at træerne
løbende blev beskåret og blev holdt i en højde
op til ca. 1. sal, så de ikke skyggede for meget i
haver/huse.

Beretningen blev ikke gennemgået, da den er
sendt ud på forhånd. Dog blev følgende kommentarer knyttet til beretningen af formanden:
Affaldsgruppens forslag til forsøget med
deleordning med plast, metal og papir blev
vedtaget med overvældende flertal på generalforsamlingen i 2019 og betyder, at ingen
husejere har fået flere affaldsbeholdere i haven
end vi havde før.

Bestyrelsen har derfor spurgt kommunen, om
træerne på disse veje ikke stadig kunne blive
beskåret. Kommunen har afvist det, fordi kommunen ” har en vedtaget træpolitik”. Det betyder
så mange og så store træer som muligt.

Deleordningen ser ud til at fungere som vi også
regnede med, at den ville. Bestyrelsen og kommunen hører i hvert fald ikke andet.
I løbet af året vil deleordningen blive evalueret
af både bestyrelsen/affaldsgruppen og kommunen. Alt efter hvad evalueringen viser, skal vi og
kommunen tage stilling til om deleordningen
skal fortsætte.

Bestyrelsen har tilbudt, at vi eventuelt selv
ville stå for beskæring af træerne. Men det har
kommunen afvist.
I stedet har kommunen tilbudt et møde med os i
kvarteret, når træerne er sprunget ud, hvor vi så
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ser på hvordan det ser ud. Det synes vi er meget
konstruktivt og vi ser frem til mødet.

efter generalforsamlingen kontakt til husejerne
mhp. at få talt problemstillingen igennem og i
fællesskab finde en løsning.

Revideret haveregulativ til afstemning
I forlængelse af havevandringen i 2019 har
bestyrelsen drøftet den udfordring, som det er
at skulle have plads til cykler og samtidig holde
liv i det grønne på egen matrikel. Derfor fik
generalforsamlingen forelagt forslag til et nyt
haveregulativ.

Disse drøftelser mundede ud i, at bestyrelsen og
de involverede husejere blev enige om at få en
ekstern konfliktmægler inddraget i drøftelserne.
På den baggrund var der nogle møder i sommeren 2019 mhp. at finde en løsning sammen.
Der er enighed mellem parterne om, at indholdet
af drøftelserne på disse møder er fortrolige, og
derfor kommer jeg ikke her - eller i beretningen
- ind på indholdet af drøftelserne.

Høje terrasser i baghaven
I det forløbne år har vi haft flere henvendelser
om en ny problemstilling:

Møderne mundede ud i, at bestyrelsen fremsatte
et forligstilbud i november 2019 til husejerne.

Flere husejere har nemlig kontaktet bestyrelsen,
fordi naboer eller genboere har bygget høje
terrasser eller terrasser op ad naboens hegn i
forbindelse med nedgang fra stue til baghaven.
Høje terrasser gør, at man kigger direkte ned
på naboen, som føler at haven ikke længere er
privat.

Status er:
Den ene husejer har taget imod dette forligstilbud, og er i gang med en lovliggørelse af døren.
Den anden sag er det ikke lykkedes at finde en
forligsmæssig løsning på endnu.

Sagerne er kedelige for alle parter, og bestyrelsen har i de konkrete sager rådgivet om, hvad
der er muligt og henvist til at søge kommunen
om tilladelse til denne type byggeri.

Rådgivning om, og sikring af overholdelsen af
facaderegulativet er fortsat en af bestyrelsens
væsentligste og mest tidkrævende opgaver.

Udadgående hoveddøre – fortsættelse
fra Generalforsamling 2019
På generalforsamlingen i 2019 var to konkrete
sager genstand for en større debat. Begge sager
vedrørte to huse, hvor ejerne i strid med facaderegulativet havde isat udadgående døre. Bestyrelsen havde på den baggrund i 2018 indledt en
sag mhp. lovliggørelse af dørene.

Det viser også, at der er en stor og seriøs interesse blandt husejerne om, at renovere husene
i overensstemmelse med reglerne, og dermed
styrke husenes bevaringsværdi.

På generalforsamlingen sidste år var der mange,
som understregede, at dialog er vejen frem i
denne type sager og anbefalede konfliktmægling.
Det var bestyrelsen enig i. Derfor tog bestyrelsen

Bestyrelsen mærker også, at kvarterets ejendomsmæglere er blevet rigtigt gode til at
orientere husejerne om de regler, som gælder og
endog henviser de nye ejere til at tage kontakt

Selv om opgaven er tidskrævende for bestyrelsen, er det en af de opgaver, som bestyrelsen er
særligt glad for at kunne hjælpe husejerne med.
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til bestyrelsen, hvis de vil bygge om. Det er
bestyrelsen glad for.

problemer, fordi det også her meget ofte bliver
redningsfolkene, som må stå for det.

Møde med Københavns kommune
Bestyrelsen har gennem længere tid ønsket
et møde, da det er en uholdbar situation, at
kommunen de senere år har ændret holdning til
lokalplanens fortolkning.

Derfor foreslår bestyrelsen, at der for nogle af
de faste traditioner allerede nu nedsættes grupper, som påtager sig at stå for at aktivisterne, så
ikke bestyrelsen eller Tordenskjolds soldater af
pligtfølelse tager ansvaret på sig.

Kommunen har i de senere år ændret fortolkningsproceduren af lokalplanen, hvilket betyder,
at der er blevet større forskel mellem lokalplan
og facaderegulativet end der var for ganske få
år siden.

Formanden takkede alle frivillige, som i årets løb
har stået bag de mange arrangementer.
Bemærkning inden dagsordenens første
punkt
Christian Sonne og Lise Fogh fortalte om ny bog
om historien og menneskene i kvarteret. Sjove
historier – gennem 100 år. Hver husejer får et
eksemplar af bogen.

Det er første gang siden 2014, at det er
lykkedes for bestyrelsen at få et møde med
kommunen. Og det var på alle måder et meget
konstruktivt møde med en imødekommende
holdning til de særlige udfordringer, som vi står
over for.

Christian fortalte en anekdote fra bogen, og
henledte opmærksomheden på at der altid har
været stor debat og engagement til generalforsamlingen – ikke mindst om forhaver, træer og
haveregulativer.

Kommunen var indstillet på i det kommende år
at drøfte de problemer, som skyldes, at foreningen arbejder ud fra både et facaderegulativ og
en lokalplan.

Søren Borch om hjemmesiden
Søren Borch stopper sit arbejde med hjemmesiden til sommer 2020, og opfordrer andre til
at overtage arbejdet. Gerne således at der kan
overdrages i løbet af foråret.

Fællesarrangementer
Det kan kun lade sig gøre, fordi der er engagerede beboere, som yder en stor og frivillig
indsats.

Samarbejde med facebookgruppen, Kilden og
bestyrelsen. Man skal kunne lidt af det basale.
Skal kunne håndtere og redigere GIF filer og
andre billedfiler, gerne kunne rette lidt i HTML
kode. Ellers kan det læres. For alle der kan lidt
kommunikation, er det pærelet. Søren står gerne
til rådighed i en periode. Interesserede bedes
melde sig til Søren.

Desværre har der de sidste par år været en
tendens til, at arrangementerne ”reddes” i sidste
øjeblik af frivillige, som nærmest i sidste øjeblik
kaster sig ind i en ”redningsaktion”.
Det udløser altid lidt panik, når man nærmer sig
tidspunktet for årets højtider. For hvem tager
teten?
Også når der skal ryddes op bagefter er der
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4. FORSLAG TIL BESLUTNING

(I pausen meldte en enkelt sig, men der blev
opfordret til at yderligere interesserede og
frivillige meldte sig, således at der kunne lave
en webgruppe)

Forslag 4.A Nyt haveregulativ ved Christel:
Christel opridsede begrundelsen for behovet for
opdatering. Blandt andet nye behov og ny status
for forhaverne, samt behov for større klarhed i
regulativet.

Fyrværkerigruppen v. Henrik Bruus. Der mangler
en ny chef for fyrværkeriet. Henrik står gerne til
rådighed for oplæring af ny cheffyrværker. Interesserede må meget gerne melde sig hurtigst
muligt til bestyrelsen eller Henrik.

Et enkelt sted står der nævnt at hegnene højst
må være 160 cm, dette er dog ikke korrekt, de
må være 140 cm. Dette vil blive rettet. Derudover fremsættes forslaget med forbehold for at
kommunen godkender.

Knud Palsbro
Den 29. maj er det 150 år siden Horneman
døde. Stort fællesarrangement i lighed med
arrangementet i forbindelse Niels W Gades fødselsdag. Arrangementet er endnu i støbeskeen.
Gode ideer er velkomne, og frivillige er velkomne
til at melde sig til Knud Palsbro.

Spørgsmål fra salen vedr. manglende stillingtagen til typen af belægning – af hensyn til regnvand. Christel bemærkede, at det ikke havde
været oppe og vende, og at der i opdateringen af
haveregulativet hovedsageligt havde været tale
om de mest nødvendige opdateringer. Det blev
af bestyrelsen foreslået at anbefalinger til åbne
belægningstyper kunne medtages i håndbogen.

Videre til den egentlige dagsorden:

3.GENNEMGANG AF REGNSKAB
2019 VED HUSEJERFORENINGENS
KASSERER:

Opfordring fra salen om at tage stilling til
belægning.

Regnskabet er kørt efter planen. Der har været
en enkelt budgetfejl: Leje af telt sat til 35.000
kr., men der blev brugt 37.317 kr. Generalforsamlingen trak ud sidste år, hvilket har
givet en lille ekstra regning. Ligeledes har der
været brugt lidt ekstra til konfliktmægling, som
Benditte nævnte tidligere. I alt et underskud på
208.594 kr., hvilket er væsentligt mindre end
det underskud på 570.319 kr., der var budgetteret med.

Bemærkning om at forhaverne skal fremstå
”overvejende grøn” vel må tolkes som mere end
50%. Forslag til at der måske kunne stå 50%
grøn belægning som vejledende.
Christel: Formålet med den nye formulering er,
at forhaverne skal fremstå grønne, og formuleringen er dermed mindre møntet på selve
belægningen. Det er et forsøg på en formulering
der lægger op til at forhaverne kan fremstå
grønne på andre måder end med en 50% græsbelægning. Eksempelvis ved hjælp af krukker,
buske træer etc.

Den positive afvigelse skyldes hovedsageligt
udskydelse af flere aktiviteter bl.a. opdatering af
håndbog for husejere. For første gang i mange
år var der ingen restancer vedr. kontingent.

Spørgsmål: Når der står paptag i cykeloverdækning, kunne man i stedet for foreslå at også fx

Regnskabet blev godkendt.
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Spørgsmål vedrørende præcisering vedr. Kildevældsgade der må have en hæk på 160 cm.,
hvorimod resten af husene må have en hæk på
140 cm. Det er korrekt at hækkene her maksimalt må være 160 cm.

grønne tage er en god ide? Svar: Det er taget til
efterretning.
Kommentar fra salen om at der allerede findes
lovgivning vedr. hegnshøjde, samt en tilkendegivelse om at en husejer ikke mener at der skal
være et regulativ.

Spørgsmål fra salen angående eventuelle tidligere diskussioner vedr. cykelparkering i kvarteret fordi haverne (specielt i kildevældsgade)
er meget små. Her kan kommunen søges, da
vejene er deres område.

Bestyrelsen: Det er en ret for husejerforeningen
at sætte regler for eksempelvis beplantning i
forhaverne – og der er hjemmel til det.
Forslag fra salen om at kommunen rådføres
inden et nyt regulativ vedtages. (se tidligere
bemærkning om at der tages forbehold for
eventuelle indvendinger fra kommunen).

Sjov bemærkning fra salen: I det oprindelige
regulativ er højden på hækken sat, så der kan
tales henover dem.

Vedr. beskrivelse af cykelskurene i haveregulativet: Tilskyndelse til at en arkitekt
tegner cykelskurene, hvor de funderes nedefra.
Kan medtages i håndbogen. Bestyrelsen tager
forslaget til efterretning.

Fra Søren Borch: Forslag om at tegningen af
cykelskurene føres tilbage til håndbogen, da
tegningen ikke holder og cykelskurene ville falde
sammen hvis de blev bygget som tegningen.
Bestyrelsen vil udelade tegning og beskrivelse af
cykelskure og i stedet nøjes med at henvise til
håndbogen.

Fra salen: Hvad hvis hegnet er en hæk, og
denne plantes i skellet. Det bør præciseres at
hækken skal placeres således at den ikke går ud
over skellet.

Forslag fra salen om at der henvises til den
hjemmel, som beskriver, at husejerforeningen
har ret til at fastsætte, hvad der er i forhaverne.

Spørgsmål fra salen: 2 stk. Hvornår er en
beplantning hækkelignende? Og hvornår gælder
reglerne vedrørende cykeloverdækningen fra?

Præcisering fra salen om, at forhaverne ikke er
vores egne, derfor er der fælles regulativ.
Spørgsmål fra salen: Vil ”overvejende grønt”
blive præciseret? Nej der afstemmes om den
nuværende ordlyd. Bortset fra at paragraffen
vedr. beskrivelse at cykeloverdækning udtages,
og erstattes af en henvisning til håndbogen samt
at punkt 5.2.1.f præciseres så der ikke står 160
cm., men 140 cm.

Bestyrelsen: Beskrivelsen cykeloverdækningen
stammer fra håndbogen og gælder først fra
regulativet eventuelt bliver vedtaget.
Almindelig sund fornuft gælder i forhold til
hækkelignende beplantning. Der må godt stå
et træ i skellet, der er højere end de 140 cm.
Men kommunen kan i praksis komme forbi med
en hækkesaks, hvis ikke der er fri passage på
fortovet.

Med disse to ændringer blev forslaget vedtaget.
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FORSLAG 4.B. GENFREMSÆTTELSE AF
FORSLAG VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLING 2019. FORSLAG OM REVIDERING AF HÅNDBOG FOR HUSEJERE.

udgør 394 kr. og grundpakken udgør 2.106 kr., i
alt 2.500 kr. inkl. 1 grundpakke. I 2020 afsættes
der 70.000 kr. til bogudgivelsen, som Christian
Sonne og Lise Fogh står for, 10.000 kr. til fejring
af 150årsdagen for Hornemans død, ekstra
30.000 kr. til konfliktmægling og 35.000 kr. til
opdatering af hjemmesiden.

Forslag vedr. genfremsættelse af forslag om
opdatering af håndbog. Da der ikke har været
nogen frivillige, der har meldt sig til arbejdet, har
bestyrelsen ikke haft mulighed for at gennemført
revideringen. Der er derfor behov for at genfremsætte forslaget, så det kan laves i 2020.
Forslaget går på at nedfælde anbefalinger og
tegninger i håndbogen, så der er mindre risiko
for forskellige fortolkninger. Der søges 200.000
DKK.

Der var et ønske fra en person i salen om, at det
i budgettet præciseres, at medlemskontingentet
og grundpakken holdes adskilt med hvert sit
beløb, således, at de, der har fravalgt grundpakken, direkte kan se, hvad medlemskontingentet
udgør.
Budgettet blev vedtaget med én stemme imod
resten for.

To rådgiverfirmaer er blevet kontaktet, og har
vist interesse, men der udestår et forberedende
arbejde. Forslaget blev vedtaget.

6.ORIENTERING FRA ARBEJDSGRUPPERNE

Frivillige og andre interesserede bedes henvende sig til bestyrelsen så arbejdet kan komme i
gang.

Det står udførligt i beretningen, ingen yderligere
bemærkninger. Benditte opfordrede igen frivillige
til at melde sig til arbejdet med hjemmesiden og
arbejdet med håndbogen.

FORSLAG: 4.C. LEJE AT STOLE OG
BORDE:

7.VALG TIL BESTYRELSEN

Henstilling til at borde og stole i materialekælderen kan lånes ud til private i husejerforeningen.
Dette har ikke noget med det aktuelle forslag at
gøre, men der var begejstring for forslaget.

Jacob Ingvartsen og Peter Faurhøj blev genvalgt
som bestyrelsesmedlemmer.
Benditte Skyhøj Olsen og Jesper Øland Petersen
ønskede ikke at fortsætte i bestyrelsen.
Følgende nye kandidater meldte sig, med en
kort præsentation.
Jakob Bjerre: ”Mindre regulering, mere luksus!”.
Valgt for 2 år.
Dines Boertmann: Pensioneret, og tidligere
tillidsmand. Står for ordentligt håndværk og
æstetik. Overholdelse af eksisterende regulativer. Valgt for 1 år.

Forslaget som gik ud på, fremover at leje telte til
julemarked og sommerfest udefra blev vedtaget.
Budgetforslaget inkluderer selve opsætningen
af teltene.

5. BUDGETFORSLAG 2020 VED
HUSEJERFORENINGENS KASSERER:
Medlemskontingentet foreslås med samme
beløb, som i 2019, hvor medlemskontingentet

Christel Teglers blev genvalgt som suppleant.
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udfyldt. dvs. nu ikke i overensstemmelse med
vedtægterne (påpeget af dirigenten)

Louise Garde Wibroe genopstillede ikke som
suppleant. I hendes sted blev valgt Nanna
Solow: Tidligere medlem af affaldsgruppen. –
Valgt for 1 år.

9. EVENTUELT
Den afgående formand blev takket for sit store
arbejde siden 2013.

8.VALG AF REVISOR
Morten Rand Jensen blev genvalgt og Johan
Alsøe nyvalgt som revisorer.

Da der ikke var yderligere til behandling, blev
generalforsamlingen hævet.

Der er to revisorer, men da ingen meldte sig
som suppleant, mangler denne tjans at blive

Ny redaktion og
ansigtsløft til hjemmesiden
Af Lise Fogh, Berggreensgade 50

Der er kommet nye kræfter til, som snart vil overtage ansvaret for kvarterets
hjemmeside, www.strandvejskvarteret.dk. Jens Gorm Rye-Andersen og Christian
Borelli-Sejersen meldte sig ved generalforsamlingen i februar, og Søren Borch vil
træde i baggrunden, så snart de nye er klar til at tage over. Samtidig skal systemet
flyttes til en ny platform.
Det nuværende system (CMS) er stærkt forældet og ikke særlig brugervenligt at benytte
for redaktørerne, og desuden er der en række
funktioner, som ikke længere vedligeholdes på
platformen. Det har længe været et ønske fra
Søren at få et bedre system. ”Nu hvor vi er flere
om arbejdet, tør jeg godt kaste mig ud i det.”,
siger Søren, som har administreret hjemmesiden
siden 2002, med pause mellem 2005 og 2009.

Allerede nu i juli måned bliver hele hjemmesiden overført til et nyt system – et nyt CMS
(content management system). Desuden får
den et nyt layout, den bliver hurtigere, og den
vil fungere bedre på smartphones og tablets.
Indholdet vil i første omgang stort set være det
samme – selv om der vil ske en vis redigering i
forbindelse med omlægningen.

22

2020/1

Jens Gorm Rye-Andersen

Kvarterets digitale bibliotek og arkiv
Strandvejskvarteret.dk er et vigtigt led i husejerforeningens liv. Her gemmes mange relevante
informationer til glæde for husejerne i netop
vores kvarter. Der er råd om alt fra udryddelse
af rotter til reparation af brandkamme. Siden
indeholder både historiske og helt aktuelle
informationer. Alle referater af generalforsamlingen samt pdf-versioner af bladet Kilden ligger
på siden. Der er desuden en kalender med
oplysninger om fælles aktiviteter og om de regler og regulativer, som kvarteret er underlagt.
Bestyrelsen bruger også siden som talerør.
Derudover har Søren oprettet særskilte sider for
hver arbejdsgruppe blandt beboerne, fx havegruppen, affaldsgruppen, arrangementsgrupper
etc. Med det nye - mere brugervenlige - system
bliver det meget lettere for grupperne selv at
opdatere indholdet på deres egne sider.

TO NYE REDAKTØRER
Gorm arbejder med IT som software engineer og har derfor stor teknisk indsigt, netop
i websider og apps. Det er også grunden til,
at han meldte sig til gruppen. ”Jeg kunne se,
at siden trængte til en overhaling, og da jeg
er en teknisk person, så vil jeg gerne bidrage
med noget positivt til foreningen.” Han og hans
kæreste benyttede hjemmesiden meget, før de
flyttede ind, og nu igen, fordi de skal have lagt
nyt tag på huset.
Gorm mener, at det primære nu er at få hjemmesiden til at fungere bedre på mobiltelefoner
– og det er netop et af hans specialer at udvikle
apps til mobiltelefoner. Desuden har han en ide
om at gøre det muligt, at foreningens kalender, bl.a. med de faste årlige begivenheder,
kan gøres ’abonnérbar’ på folks telefoner, så
begivenhederne automatisk kommer ind i deres
kalendere på mobilen.
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TRE MEDIER
Der er en klar arbejdsdeling mellem de tre
medier, som findes i Strandvejskvarteret.
Hjemmesiden har, som beskrevet ovenfor, den
solide og blivende information, som er organiseret på en struktureret måde – og derfor til at
slå op i.

Gorm flyttede ind i kvarteret i 2019 og bor i
Weysesgade med sin kæreste og lille søn. ”Vi
er superglade for at bo her, det bliver vi mere
og mere overbevist om. Især med små børn er
det et fantastisk sted at bo. Vores søn har andre
børn at lege med, og også for os voksne er det
super. Vi har boet i Norge i syv år, så det at
flytte ind her i kvarteret har været en god måde
at lære nye folk at kende på.”

Facebook-siden er let at bruge og egner sig
netop til hurtige beskeder, debatter og opslag
om salg og bytte mmm. Til gengæld er det
svært at finde et gammelt opslag eller officielle
dokumenter.

Christian har meldt sig, fordi han gerne vil
bidrage til foreningen. Han syntes at arbejdet
med hjemmesiden passede ham godt, fordi det
er noget, han kan gøre som en supplerende
opgave sådan lidt i baggrunden. Han er økonom, og han og hans kone er kun lige flyttet
ind i Kuhlausgade i januar 2020. ”Vi brugte
hjemmesiden som en vidensbase, da vi havde
købt huset og gik i gang med at sætte det i
stand.” På spørgsmålet om, hvad de synes om
kvarteret, svarer han: ”Både min hustru og jeg
synes, at det er rigtig dejligt at bo her; vi har
dejlige naboer, og ja, her er dejligt!”.

Kilden er det langsomme medie, som bringer
historierne og de længere indlæg.
Redaktørerne af de tre medier udgør kvarterets ’kommunikationsgruppe’, som mødes ind
imellem.
HJEMMESIDENS FREMTID
Søren glæder sig over det nye samarbejde. Når
hjemmesiden er flyttet over i det nye CMS, vil
det blive lettere for Gorm og Christian at lave
fornyelser og forbedringer. Det er også nu, at
alle I beboere i kvarteret kan komme med ideer
til nyt indhold, nye funktioner eller til bedre
løsninger på eksisterende funktioner.

Med de to nye redaktører kan Søren efterhånden trække sig ud af arbejdet. Han begyndte
som webmaster i 2002-2005, og overtog igen
i 2009 og frem til nu. ”Det er udmærket, at der
kommer nye folk til, som har nye ideer, og som
hører til den unge generation”, siger Søren.

KALENDER
Fredag den 25. september
Fejring af Horneman Sions Kirke
kl. 18:30 - 20:30.

Lørdag den 15. august
Åbningsfest Gotland
Østerbrogade 224, 2100 Købehavn Ø

Børnenes Dag forventes afholdt
i september måned.
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Vores webredaktør takker af
Af Lise Fogh

Som nævnt andetsteds i bladet er der kommet nye redaktører til Strandvejskvarterets
hjemmeside. I den anledning spørger vi den snart afgående redaktør Søren Borch
om hans erfaringer og ideer fra næsten 20 års ansvar for kvarterets hjemmeside,
www.strandvejskvarteret.dk.

BEBOERNES
VAGTHUND
”Jeg har tænkt
meget over ‘pressens’ rolle i en
husejerforening som
vores. Pressen skal
jo normalt supplere
den lovgivende magt (vores generalforsamling),
den udøvende magt (vores bestyrelse), og den
dømmende magt (hos os lidt uklart placeret i
bestyrelsen).”

accompli, som beboerne reelt ikke havde haft
mulighed for at diskutere og fordøje”.
Desuden har han forsøgt at levere baggrundsviden og evt. alternative løsninger til
de beslutninger, som skulle tages på generalforsamlinger. ”En levende debat af sagerne
foregår bedre på Facebook, men jeg forsøgte at
give objektiv information, så man talte om det
samme”, uddyber Søren.
“Hjemmesiden har også hele tiden skullet være
rygraden, hvor bestyrelsen kunne kommunikere
ud til alle, også til dem, der ikke er på Facebook. Og biblioteket hvor vedtægter, regulativer
og byggevejledning var let tilgængelige, Kildens
udgivelser arkiveret og arbejdsgruppernes
indsats dokumenteret. På den måde fungerer
hjemmesiden også som foreningens arkiv og
A4-mapper.”

“Det er vigtigt, at foreningen fungerer demokratisk, og derfor er kommunikation vigtig, dels
mellem bestyrelsen og husejerne, dels mellem
beboerne”, forklarer Søren. Han har opfattet sin
rolle som beboernes journalist, der undersøgte
vigtige emner, og som beboernes vagthund, der
bed bestyrelsen lidt i haserne. ”Fx benyttede
jeg nyhedsbrevet til at tage emner op i god tid
inden en generalforsamling, så beboerne fik en
chance for at danne sig en mening eller komme med alternativer. Det har sommetider været
frustrerende, hvis bestyrelsen på en generalforsamling præsenterede en løsning som et fait

SANDT, RELEVANT OG FORSTÅELIGT
For Søren har det desuden været helt afgørende vigtigt, at han leverede ‘nyttig information’
på hjemmesiden, hvilket han definerer som
oplysning, der er sand, relevant og forståelig
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for beboerne. Det betyder,
at han har brugt lang tid
på at sætte sig ind i vidt
forskellige emner som
fjernvarme, radon, fællesantenne, affaldssortering,
komponister, lokalplaner
mm. Desuden hvordan
man designer og driver en webside, og hvordan
man kommunikerer bedst muligt.

den jo hurtigt forsvinder på Facebook, hvor der
også ofte er tale om skud fra hoften. Og på
hjemmesiden behøver man ikke ulejlige andre
med sine spørgsmål.”

”Til gengæld har jeg ikke brugt megen tid på
æstetik, billeder, underholdning, personlige
historier eller hyggesnak – men alt det bliver jo
også dækket af Facebook-gruppen og Kilden”,
siger Søren med et smil. ”Det fungerer rigtig
godt med de tre informationskanaler i kvarteret,
synes jeg. De kan noget forskelligt og appellerer til forskellige målgrupper.”

Tidligere forsøgte Søren at uddelegere noget af
redaktionsarbejdet til andre – fx så de enkelte
grupper (affaldsgruppen, haveklubben osv) selv
kunne føre deres sider ajour. Han forsøgte også
at få assistance til håndværkersiden eller til at
lave et ordentligt billedgalleri, men det lykkedes
ikke. ”Nu med det nye system bliver det lettere,
så flere beboere måske vil deltage aktivt. Det
skorter jo ikke på kommunikationsfolk i kvarteret”, tilføjer han med et skævt smil.

Søren fortæller, hvordan han en gang spurgte
en husejer, hvorfor denne søgte svar på Facebook på et problem i stedet for på hjemmesiden. Husejeren svarede, at det var lettere bare
at spørge om det i Facebook i stedet for at
skulle lede på hjemmesiden. ”Til gengæld,”
fortsætter Søren, ”så kan man ofte finde
researchet information på hjemmesiden, mens

EN LÆRERIG PROCES
Søren begyndte som webredaktør i 2002 og
stod for det indtil 2005. Så overtog han igen i
2009 og til nu. På spørgsmålet om, hvorfor han
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ALSIDIG INGENIØR
Søren er uddannet ingeniør og økonom. I sit
arbejdsliv startede han med ruteplanlægning og
derefter som systemplanlægger med opbygning
af IT-systemer til virksomheders salg og produktion. Han har undervejs været logistikchef
og forsker. I adskillige år var han selvstændig
facilitator af kreativitet og innovation i virksomheder og offentlige institutioner.

har påtaget sig opgaven i så mange år, svarer
han, at han gerne ville bidrage til kvarteret og
foreningen. Han ser husejerforeningen og hele
kvarteret som et minisamfund, som afspejler de
modsætninger, der eksisterer i det rigtige samfund. Næsten enhver fællesbeslutning vil give
fordele til nogle, men være en ulempe for andre.
Som eksempler nævner Søren regler for parkering, legegader og ansvar for brandkamme.
”Desuden har det været en dejlig læreproces
for mig selv. Jeg har jo måttet lære mange
forskellige ting. Dels sagsviden om, hvordan
vores fjernvarmeanlæg fungerer, eller hvor et
højvandslukke skal monteres. Dels procesviden
om at skrive informative artikler, udvikle en
website’s funktioner og lave de nødvendige
html-tilpasninger.”

Fra 2005-2009 var han og hans kone udsendt
med Danida til Honduras og Guatemala i
Mellemamerika, hvor Søren bidrog til at udvikle
virksomheder, så de blev bæredygtige socialt,
miljømæssigt og økonomisk. ”Det var nogle
meget spændende år”, mindes Søren. ”Vi kom i
kontakt med de lokale, især den fattige landbefolkning, som i Guatemala udgøres af mayaer.”

I en årrække var Søren også aktiv i kvarterets
Energigruppe, som sigtede på at få kvarteret
til at være mere bæredygtigt og mindre energiforbrugende. De mange råd og oplysninger
er samlet på Energigruppens særlige side på
hjemmesiden. Det førte også til, at gruppen
indspillede en video om, hvordan man i det
daglige med simple vaner kan spare energi og
dermed penge og CO2-udslip. Videoen ligger
selvfølgelig på hjemmesiden.

HVAD NU
”Det glæder mig at bladre rundt på hjemmesiden og se, hvor megen forskellig information
der faktisk ligger der. Noget skal nok slettes
eller opdateres, men jeg håber, at de væsentlige dokumenter og vejledninger overlever til
eftertiden,” siger han.
Netop i disse uger hjælper Søren de nye
redaktører Gorm og Christian med at omlægge
hjemmesiden til et nyt system. Og så regner
han med at stå bi i baggrunden, indtil de har
taget helt over.

FAMILIEN
Søren flyttede ind i kvarteret i 1980 i et minikollektiv med tre voksne. Efterhånden fik Søren og
hans kone to børn, og de nød den nære kontakt
med naboer og legekammerater. ”Da børnene
blev større og mere pladskrævende, flyttede
vores veninde ud, og senere også de to sønner.
Nu er vi kun os to tilbage, og vi nyder at have
hele huset til rådighed – blandt andet fungerer det som en slags ’bed-and-breakfast’ for
familie og venner, som har ærinder i København
eller skal rejse fra Kastrup.”

“Jeg har hele livet skiftet mellem forskellige
jobs, og nu synes jeg, at jeg har ydet og nydt
rigtigt meget som webredaktør i kvarteret. Og
der må - efter små tyve år - være brug for nye
ideer til en verden, der har ændret sig meget.”
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Et bæredygtigt medlemskab
med visioner lige midt i
klimakvarteret på Østerbro
Af Ann-Louise Madvig Sigfredsson

Visionen for Klimakvarteret på Østerbro er
Grønnere byrum, blomstrende gårdhaver, et
rigt dyreliv og landskabelige gader, der leder
regnvand væk fra kvarteret, så vi undgår
vandskader ved de store regnskyl. Men kvarteret rummer også virksomheder, som har grønne
og bæredygtige visioner. En af de virksomheder
er think.dk
Think.dk ligger på Æbeløgade i baggården hvor
man kan gå op til tagfarmen, ØsterGro. Bag
glasdøren gemmer der sig en trappe, som går
op til lokalerne hvor virksomheden holder til.
MEN HVAD ER THINK.DK?
Jeg var forbi i november måned 2019 for at
tale med Anja Müller, medstifter og hovedinitiativtager til think.dk. Visionen bag er at skabe
et informativt og bæredygtigt miljø, hvor ingen
er ekskluderet, og viden og ideer er i højsædet. I praksis betyder det, at det kollektive og
bæredygtigheden er i højsædet, og at alle skal
kunne være med i fællesskabet. Jeg havde i
første omgang svært ved at omsætte visionen
til noget konkret, da bæredygtighed i min optik
er noget med at passe godt på jorden ved ikke
at bruge sprøjtegifte osv.

Trappen op til think.dk´s lokaler i Æbeløgade
og Anja Müller medstifter og daglig leder

Men her blev jeg klogere: ”For bæredygtighed
handler også om, ikke at ekskludere nogen fra
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Tilhørsforhold:
Fællesskaber kan gøre en større forskel end
individer – og vi elsker at udforske det potentiale der opstår når fremmede mødes.

fællesskabet”, siger Anja. ”Det gør man blandt
andet ved at dele. Man kan dele viden, oplevelser eller idéer. Ved at dele opstår noget nyt,
som så lever videre i en anden kontekst. Det er
her think.dk udemærker sig”.
THINK.DK´S VÆRDIER ER:
Deling og samskabelse – viden og information
er nøglen til at skabe forandringer og når vi
deler oplevelser, viden og ressourcer, kan vi
komme længere med mindre indsats.

Gennemsigtighed:
Vi vil gerne have jer til at forstå hvad vi laver og
hvorfor vi gør det. Vi vil opfordre og støtte andre
til at lave lignende initiativer som think.dk – det
er derfor vi deler vores erfaringer, processer,
økonomi – ærligt!

At sætte i stand til:
Give sine medmennesker mod til at handle
på idéer og give et rum til at dele ressourcer
og viden for derefter at tage mere overvejede
beslutninger, som i sidste ende fører til (de
ønskede) forandringer.

Åbenhed:
Når vi udviser åbenhed, kan idéer udfolde
sig lettere, kreativitet kan komme til udtryk
og nysgerrighed kan udspringe – dette rum
skaber mulighed for at opnå nye opdagelser og
løsninger.

At være et alternativ til flertallet:
At turde skille sig ud og reflektere og synliggøre
det for andre, det er eksistentielt i processen
for at skabe forandringer.

Inklusion:
Alle har potentialet til at udvikle bæredygtige
løsninger – uanset hvordan deres økonomiske
og sociale kompetencer er. Vi skal skabe mulighed for at diversitet kan vokse uanset økonomisk formåen, derfor skal vores events afspejle

Think.dk har en stor sofa, hvor fællesskabsmøder kan holdes og et langbord til fællesspisning eller idéudvikling.
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det i prisfastsætningen. Alle skal potentielt
kunne deltage økonomisk.

faciliteter stilles til rådighed for alle medlemmer,
så visioner og idéer kan spire og vokse. Kernen
er, at events ikke må ekskludere nogen.

KORT SAGT KAN MAN DELE THINK.DKS
YDELSER OP I FIRE KATEGORIER:

Der er omkring 90 medlemmer, og aldersspredningen er fra 21 år til 68 år. Driften financierers
af medlemsskaber, lokaleudlejning samt foredrag om bæredygtighed til blandt andet studerende og andre interesserede. Sidste år havde
en gruppe japanske forretningsfolk fundet vej til
think.dk og ville gerne høre mere om bæredygtighed og processerne omkring det.

Vidensdeling
Dette spænder fra artikler og videoer, til kampagner med formål om at skabe øget opmærksomhed og udbrede viden omkring emner der
vedrører bæredygtighed.
Events
Der bliver afholdt omkring 30 events om måneden organiseret af think.dk eller en af deres
partnere, hvor af 80% er skabt i samarbejde
med medlemmer.

Er du blevet nysgerrig efter at vide mere om
Think.dk eller har du lyst til at skabe nye idéer,
fællesskaber eller noget helt tredje, kan du læse
mere her: www.think.dk

Relationer
Dette omhandler aktiviteter der underbygger og
styrker det fællesskab, der spirer i centret, der
har til formål at støtte de gode relationer.

EKSEMPLER PÅ EVENTS KAN VÆRE:
Lær at lege! En workshop for voksne, som
ønsker at være mere tilstede i nuet og få leg ind
i hverdagen igen.

Projekter
Projekter dækker over alle de tidsbegrænsede
aktiviteter, der skaber forandring i verden.
Think.dk er medlemsbaseret og de events der
er, er skabt af og til medlemmerne. Lokaler og

Tidligere har der også været arrangeret Repaircafé, hvor det er muligt at medbringe genstande, som ikke længere virker, men som sikkert
kan repareres.

HVAD ER BÆREDYGTIGHED?
Ifølge FN er definitionen på bæredygtighed
”… en udvikling, hvor opfyldelsen af de
nulevende generationers behov ikke sker
på bekostning af fremtidige generationers
muligheder for at opfylde deres behov.”
Bæredygtighed betyder altså, at du lever på
jorden på en måde, der ikke går ud over dine
børn og børnebørn.
Kilde: https://groenforskel.dk/baeredygtighed/
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Vil du være med til
at lave Kilden?
KÆRE NABOER, GENBOERE OG BEBOERE I
STRANDVEJSKVARTERET!
Vi søger flere kræfter til at lave Kilden. Det er sjovere, når vi er flere og bladet har også større relevans,
hvis der er flere vinkler og større viden.

Brit og jeg tager
gerne et glas
”lokal valuta” eller to
med jer som gerne
vil være med.

Min motivation for at give en hånd med i Kilden, er
min glæde ved at skrive og nysgerrighed om mennesker. Tjansen som udsendt rapporter i kvarteret
er en fantastisk måde at grave nogle af de mange
historier op, som kvarterets beboere gemmer på. Mit
yndlingsformat er snakken over en kop eller er glas
hjemme hos interviewpersonen. Det bliver jeg altid
rigere af, og det håber jeg også, at Kildens læsere
gør, når jeg har kondenseret snakken ned til ord. Lad
mig/os vide, hvis du har en god historie at fortælle.

Du bestemmer stort set selv hvor meget tid og hvor
mange kræfter du vil lægge i arbejdet.
Ann-Louise Madvig Sigfredsson, Hornemangade, er
formelt ansvarshavende redaktør, står for opsætning,
kontakt med trykkeri og indsamling og korrekturlæsning af materiale fra udvalgene.
Brit Larsen, som er redaktør er udsendt rapporter og
skriver gerne et interview eller to pr. nummer.

Ann-Louise Madvig Sigfredsson: Jeg har boet i Hornemansgade siden 2017 sammen med min
mand og datter.

Arbejdet er frivilligt og givende. Du kommer helt sikkert til at lære nye mennesker at kende i kvarteret!

Motivationen for at blive redaktør for Kilden var at
lære mit kvarter og mine naboer bedre at kende. Vi
bor i den ydre ende af kvarteret ud mod Østerbrogade, hvor man ikke lige leger på vejen eller spiser fællesmiddag med naboerne. Derfor tænkte jeg at det
kunne være en god måde at lære nogen at kende på.

Der er en aflønning på 5000 kr. om året, som vi har
valgt at dele med webgruppen.
Vi mødes gerne med dem som er interesseret i at
skrive og idéudvikle. Vi kan kontaktes på kilden@
strandvejskvarteret.dk

Jeg holder især af beboerstafetten, fordi den giver
mulighed for at læse mere om hvem der bor her
og hvorfor de sætter pris på det. For en ting er helt
sikkert: alle som bor her ser en stor værdi i det.
Facebookgruppen vidner om stor hjælpsomhed
naboerne iblandt. Der er erfaringsudvekling på alt fra
udskiftning af hoveddøre til valg af hunderace! Jeg
synes det er så fantastisk!

LIDT OM OS:
Brit Larsen: Jeg har boet på
Heisesgade siden 2017, hvor jeg
flyttede ind med min daværende
kæreste og vores sammenbragte
familie. Set-uppet er imidlertig ændret til to udenlandske studerende
på øverste etage, som min store søn og jeg nyder at
bo i bofællesskab med.
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Leder
I sit debatindlæg om skjulte rør og kabler rejser Jørgen Frederiksen et vigtigt spørgsmål, som burde få os allesammen til at
se egne forsikringer efter i sømmene for, om vi er dækket, hvis
rørene hos os brister. Desuden stiller Jørgen spørgsmålet om en
tiden er inde til en kollektiv forsikring, som der sandsynligvis vil
være pæne besparelser for os alle ved.
En sådan ændring vil skulle tages op på næstkommende generalforsamling. Jørgen er åben for at være med i arbejdsgruppe og
kan kontaktes via mail.
Dette nummer af Kilden ligger i den grad op til at genbesøge
fællesskabstanken og mærke efter hvorfor vi har valgt at bo her.
Der er et interview med en nu fraflyttet beboer, som har boet her i
over 45 år, opdateringer fra bestyrelsen om deres arbejde i vores
husejerforening, blandt andet god skik når der laves om i haver
og gode råd til håndtering af larm.
Når vi laver Kilden, har vi ingen anelse om hvordan bladet bliver
modtaget ude hos jer, derfor er der i dette nummer en lille spørgeundersøgelse – og der er præmier!
God læselyst!
Brit og Ann-Louise
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Nyt fra bestyrelsen
Af bestyrelsen

Bogen ”Husene er kun til låns”
Bogen, som er skrevet af Lise Fogh og Christian Sonne er også en succes hos den lokale
boghandler. De har solgt 100 eksemplarer, og
har modtaget en ny forsyning, så man kan købe
bogen til brug som gave, og interesserede uden
for vores kvarter kan stadig sikre sig et eksemplar for beskedne 175,- kr.

Det lille anlæg midt på Torvet er i en sørgelig
forfatning med nedslidt græs og hundelorte.
Bestyrelsen har nu fået en aftale med kommunens ansvarlige for den slags anlæg om, at de
besigtiger det - og forhåbentlig får vi hjælp til og
råd om, hvordan det kan rettes op.
Graffiti
De graffiti hærgede installationsskabe i Kildevældsgade bliver nu gjort rene - sådan da.
Skabene er ikke omfattet af vores abonnement-ordning om graffitifjernelse, og bestyrelsen
har bedt firmaet om et tilbud på at få det gjort.
Det sker i løbet af april, men da der ikke må
anvendes vand på skabene (der rummer diverse
el- og kabel-bokse) kan firmaet ikke garantere at
skabene bliver helt rene. Det er et forsøg, og så
må tiden vise om det er pengene værd.

Kommunen har oprettet en pulje, der skal støtte
projekter der skaber mere biodiversitet i byen.
Puljen løber over tre år, med ansøgningsfrister, i
år i april og september.
https://www.kk.dk/artikel/laes-om-puljen-til-biodiversitet-og-soeg-her
I første omgang tager arbejdsgruppen om fællesarealerne et kig på mulighederne.

Klager over støj
Den forsigtige genåbning har trukket de første
regulære fester med sig - og dermed en del støj
i sene nattetimer. Med mere genåbning, forår og
lyse nætter vil der komme mange flere fester så husk at tage hensyn til naboerne; se eventuelt
gode råd om støj på https://www.strandvejskvarteret.dk/102/article/1370/79/

Bestyrelsen er i en dialog med kommunen om
hvordan de stadig flere strøm-krævende køretøjer og behovet for lade-faciliteter kan integreres
i kvarteret. Når der er svar på nogle uddybende
spørgsmål vil bestyrelsen opfordre til, at interesserede beboere i en arbejdsgruppe undersøger
muligheder og løsninger.
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Arbejdsgrupper generelt og konkret
En arbejdsgruppe er en frivillig aktivitet, og
er pr. definition åben for alle interesserede.
Arbejdsgrupper taler sig til rette om hvordan
den organiserer sit arbejde, men der er ingen
”formand/kvinde” med større autoritet/beføjelse
end de øvrige deltagere.

muligheder og komme med ideer/forslag til,
hvordan legearealer kan forbedres/skabes flere
steder i kvarteret - som formuleret af bestyrelsen: en helhedsløsning. Bestyrelsen pointerede
da gruppen fik grønt lys, at fokus skulle være
bredere end området i Berggreensgade øst.
Gruppen fik i opdrag at komme med en overordet helhedsbeskrivelse, der blev afsat en
økonomisk ramme til eventuel konsulentbistand
til skitseforslag, og den fik et pålæg om at
inddrage bestyrelsen ved beslutninger.

I forhold til kontakt til kommunen og andre
eksterne parter ligger det inden for en arbejdsgruppes rimelige råderum at spørge for at samle
viden om rammer, forudsætninger, muligheder,
regler m.m. - men den har ingen beføjelse til
at indgå aftaler af nogen art uden bestyrelsens
accept.

Det er blevet understreget at kun en generalforsamling kan afsætte midler til et større konsulenthonorar, i fald det måtte komme til egentlige
projekt-forslag.

En arbejdsgruppe kan ikke træffe eller iværksætte beslutninger om kvarterets fælles anliggender
uden klart mandat fra bestyrelsen eller generalforsamling.

Mandatet er med andre ord at komme med
ideer og/eller forslag, og arbejdsgruppen er
blevet anmodet om at redegøre for hvem der
deltager, for hvordan eventuelle forslag påvirker
de omkringboende og for hvordan de omkringboende inddrages.

Arbejdsgruppen om legearealer, der blev
oprettet i juni 2020, fik mandat til at undersøge
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Flyttedag med manér
i Heisesgade 49
– REA OG CHRISTIAN SONNE GIVER HUSET VIDERE
Af Brit Larsen

Fra mit køkkenvindue (ud mod gaden) på Heisesgade har jeg siden nytår kunnet se mine to myreflittige naboer i nummer 49 bære ting og sager ud
af huset. Noget kom på genbrug, andet i affaldscontainere, og en masse blev stillet på fortovet
til fri afhentning for andre beboere. Onsdag aften
den 30. marts blev navnet ’Sonne’ nænsomt taget
af husnummerskiltet og af postkassen, og den 1.
april gav Rea og Christian nøglerne til deres hjem
gennem næsten 45 år videre til husets nye ejere.
Det skete naturligvis med manér, så Dannebrog
vajede fra flagstangen i husets forhave for at byde
de nye beboere velkommen.

”Da jeg lavede min PhD på DTU i Lyngby, cyklede
jeg dagligt forbi kvarteret, og jeg havde også en
kammerat i Berggreensgade. Og vi havde nogle
venner, der boede i Sverigesgadekvarteret [på
Amager] og i Kartoffelrækkerne, så vi kendte godt
til husene og typen af kvarter.” ”Så en dag ringede
Christian”, fortæller Rea, ”at nu var der et hus i
Strandvejskvarteret. Men der var 20 andre foran
os, der også var interesserede. En måned senere
var alle de andre dog faldet fra, og så blev det lidt tilfældigt - vores tur.”
På Fandens - og Prins Henriks fødselsdag den
11. juni 1976 overtog de Heisesgade 49. Huset
havde fungeret som et kollektiv, og officielt var det
et tofamilieshus. Så de købte det på betingelse af,
at Københavns Kommune ville nedlægge den ene
lejlighed. ”Da vi flyttede ind, var der et generationsskifte, så det myldrede med jævnaldrende børn
på gaden”, fortæller Rea. ”Men der var nu også
en del, der havde boet her i mange år”, supplerer
Christian. ”Der var ’Kattedamen’, Hasselruds og
Frederiksens. Der var en god blanding af unge og
ældre, og det var og er fortsat en god ting.”

Inden nøgleoverdragelsen mødtes jeg med Rea og
Christian til en snak om deres tid i kvarteret. Med
bogen ’Husene er kun til låns’, som Christian har
skrevet sammen med Lise Fogh, blev der ganske
vist bundet en fin krølle på den historiske indsigt
i kvarteret. Så vi lægger det historiske til side, og
jeg beder dem tage os med på rejsen, siden de
flyttede ind i 1976.
”Det var egentlig lidt af en tilfældighed”, siger Rea.
”Vi boede i en andelslejlighed i Willemoesgade, og
vores søn Rasmus var fire år gammel. Vi ville gerne have mere plads, Christian ville gerne blive på
Østerbro, og jeg ville gerne flytte i hus. Rasmus gik
i en daginstitution på Krausesvej, som vi var meget
glade for.” Lyder det som en bekendt problemstilling for småbørnsfamilier? Christian fortsætter:

Samtalen går over i fællesskabet, og vi taler om,
at gaderne er så tilpas smalle, at man ikke kan
undgå at se, høre og møde hinanden. ”Forhaverne i kvarteret er guld værd, fordi de skaber
kontakter”, siger Christian. ”Folk, der vælger at
bor her, er søde og imødekommende, og i al vores
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Christian og Rea i et flygtigt øjeblik mens de stadig var i gang med at gøre klar til flytningen
fra deres hjem i Heisesgade gennem næsten 45 år.

tid i kvarteret, kan jeg kun komme i tanker om to
episoder med husejere, der affødte nævneværdige
problemer. Det er trods alt billigt sluppet”.

Vi har jævnligt diskussioner om emner, som
berører individets frihed indenfor fællesskabets
rammer. Er det de samme emner, der går igen i
dag, som I har kendt til i jeres tid her?
”Tja, der vil nok altid være eksempler på, at
individuelle problemer bliver gjort til fællesskabets
problem”, siger Christian og fortsætter: ”Men det,
jeg oplever har ændret sig, er at før i tiden handlede det i højere grad om spørgsmål, der vedrørte
det store fællesskab. I dag virker det i højere grad,
som om fokus er på emner, der er til gavn for den
enkelte. Eller måske er det store fællesskab blevet
erstattet af mikrofællesskaber”.

”Vores generation er en del af 1960’ernes ungdomsoprør”, siger Christian. ”Vi syntes, at vi havde
en ansvarlighed for hele verden. Og det ansvar tog vi
med, når vi drog i optog mod Fælledparken til 1. maj
eller andre begivenheder. Der kunne vi godt være
15-20 stykker, der fulgtes ad fra kvarteret. I dag er
1. maj i Fælledparken jo en helt anden kaliber, og de
fælles optog fra kvarteret er en saga blot”.
Der vil nok altid være eksempler på, at individuelle
problemer bliver gjort til fællesskabets problem

Oplever I at tonen i debatten har ændret sig?
”Nu er vi jo ikke på Facebook, så vi går helt sikkert
glip af en del af, hvad der foregår i kvarterets
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gruppe der”, siger Rea. ”Men set udefra virker det,
som om tonen til tider er mere hård end, når man
er nødt til at tale med folk ansigt til ansigt. Så ja,
tonen er nok lidt anderledes”.

Vi er flyttet på det rigtige tidspunkt - hverken for
tidligt eller for sent.
Nu er I flyttet. Huset er tømt, og I har sovet første
gang i jeres nye lejlighed. Hvordan føles det?
”Jeg har det på samme måde, som da vi flyttede
ind i Heisesgade, at her kan jeg godt forestille
mig at bo”, siger Rea. For Christian er det i første
omgang lettelsen over at være blevet færdig med
at flytte, der fylder. ”Jeg må sige, at jeg er blevet
overrasket over flytteprocessen. Vi begyndte så
småt i januar og troede, at vi havde god tid. Og
her til sidst kan jeg bare se tilbage på tre måneders hårdt arbejde”, siger han. ”For mit vedkommende kommer glæden ved at nyde det nye nok
om noget tid, når jeg har fået flytningen lidt på
afstand”.

Hvilke gode råd vil I give til folk, der flytter ind som
nye i kvarteret i dag?
”Jeg vil helt sikkert råde folk til at bo i deres hus
lidt tid og mærke efter, inden de går i gang med
at lave om”, siger Christian. ”På den måde finder
man ud af, hvad huset kan, hvor lyset er osv. Og
så er det altid en god idé at kontakte eller besøge
naboer og andre for at få inspiration til mulige
løsninger ved at se, hvordan de har indrettet sig ”.
Det er i det hele taget vigtigt at få gjort fællesskabet attraktivt.
”Et andet råd er at melde sig til fælles aktiviteter.
Det er en god måde at møde og lære folk at kende
på”, siger han. ”Det fik jeg understreget i mine
mange år i bestyrelsen, hvor det var vigtigt, at
arbejdet også skulle være hyggeligt og sjovt. Det
er i det hele taget vigtigt at få gjort fællesskabet
attraktivt”. Vi forstætter udi en snak om dengang
og nu, og om hvordan de nuværende huspriser
oftest medfører to krævende jobs, som ikke efterlader meget fritid til frivilligt arbejde. Om at mange
egentlig gerne vil være aktive og gøre noget for
fællesskabet, men at virkeligheden, hvor arbejdet
er tilstede på telefonen 24/7, er en anden, end
den tid hvor man ikke kunne tage sit arbejde med
hjem. ”Det generelle tidspres smitter formodentlig
også af på vore dages bestyrelsesarbejde, fordi
der er mindre plads til det sociale. Bestyrelsesarbejdet er nok i konkurrence med arbejdslivet”.
At det sociale fra tiden i bestyrelsen dannede blivende venskaber er foreningen ’De Dankede’ for
tidligere bestyrelsesmedlemmer et godt eksempel
på, da de fortsat mødes.

”Selvfølgelig er det vemodigt”, siger Rea. ”Jeg vil
savne mine blomsterbede, men jeg har to altaner
i vores nye lejlighed, og de er allerede fyldt med
planter. Det har hele tiden været vigtigt for os at
være sammen om det, den dag vi skulle flytte, og
det har vi klaret. Så jeg vil sige, at vi er flyttet på
det rigtige tidspunkt - hverken for tidligt eller for
sent”.
Christian slutter så fint med en salut til husets
nye ejere: ”Hele salgsprocessen har været en
mærkelig oplevelse, fordi vi jo ikke har haft nogen
som helst indflydelse på, hvem der ville købe det
hus, som gennem 45 år har betydet så meget for
os. Men efter at have mødt de nye ejere, har det
været en kæmpe lettelse og fornøjelse at overlade
huset til nogle mennesker, som vi er sikre på
vil passe på huset og være glade for at bo der”,
slutter han. Husene er i den grad kun til låns.
Redaktionen byder velkommen til
familien Staal/Nellemann,
som pr 1. april overtog Heisesgade 49.
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Ny i bestyrelsen
Tommas Kisbye, WG56
”Jeg er forelsket i kvarteret, specielt mangfoldigheden med den unge børnefamilie, der bor side om
side med familien, hvor børnene er flyttet hjemmefra. Og den kreative arkitekt eller musiker side om
side med den kedelige kreditchef eller advokat. Jeg sætter meget pris på de gode diskussioner vi
får på gaden om kvarteret, og om hvilke drømme og ønsker vi har hver især - også selv om bølgerne
nogle gange går højt. Det viser jo blot, at det ikke kun er mig, der holder af kvarteret men os alle
sammen.”

1. Hvad fik dig til at stille op?
Gennem mit arbejde med optimering af
fællesarealerne fandt jeg, at en plads i
bestyrelsen var den rigtige platform for at
arbejde videre med mine ideer. Derudover vil
jeg gerne fremme børnefamiliernes stemme i
kvarteret.

3. Hvordan ser du udviklingen
i vores kvarter?
Stabil. Der foregår et super arbejde med at
bevare kvarterets udtryk og ånd, som jeg ikke
vil ændre på.
4. Hvilke bestyrelsesopgaver glæder
du dig mest til at tage hul på?
Opdatering af fællesarealer.

2. Har du nogle sager, du brænder
særligt meget for?
Fællesarealer, vej, fortove, arrangementet og
fællesskab. Jeg repræsenterer børnefamilier,
og snarere end en egentlig legeplads, vil
jeg arbejde for fællesarealer for kvarteret. I
respekt for kvarterets historie kunne det være
spændende at se på, hvordan fællesarealer
kunne ’moderniseres’ ind i det eksisterende.

5. Er der noget du synes vi mangler
her i vores kvarter?
Gode fællesarealer for kvarterets beboere.
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knaldgodt med udlånet og stort set alle bøger lånes
ud på en uge. Og hvis de står for længe, skifter jeg
lidt ud.
Visioner og drømme
Jeg drømmer om et kvarter med fokus på fællesskab og nærvær. Med plads til alle uanset om man
er ung eller gammel, har boet i kvarteret i generationer eller er nytilkommer.

Tommas Kisbye, WG56
Jeg bor med min kæreste Christiane og vores
søn Anton på 3 år i Weysesgade 56. Vi flyttede
ind i december 2019. Til daglig arbejder jeg som
Kreditchef i Lægernes Bank.

Når jeg ser de gamle billeder i bogen ”Husene er
kun til låns”, drømmer jeg mig tilbage til en tid,
hvor de smukke gader ikke var skæmmet af grimme biler i den ene side af vejen. Jeg siger dermed
ikke, vi skal forbyde biler, men at vi kunne tænke i
baner med færre biler. Det sagt med den dobbeltmoral, som ligger i, at vi selv har en stor Volvo.

Derudover er Tommas og Christiane nye værter for
kvarterets bibliotek, Free Little Library, da det blev
flyttet fra H.C. Lumbyes Gade sidste år. Det går
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Ny i bestyrelsen
Ane Stenbak, BGG 13, suppleant
”Kvarteret er som en by i byen, hvor vi nærmest er ’selvforsynende’. Jeg har fx lige fået mel til min
surdej fra Adam (opvokset i kvarteret og nu indehaver af Frisk fra Gården) og svigermors hjemmestrikkede karklude fra NWGG 42. Det gode naboskab begyndte allerede, da jeg flyttede ind, hvor en
nabo kom ud og hjalp med at få min bil på plads, og en anden hjalp med at få min seng op på 1. sal.
Her er kort beskrevet fuldkommen fantastisk, og jeg er kommet for at blive.”

1. Hvad fik dig til at stille op?
Jeg har stor respekt for bestyrelsens arbejde
og de store opgaver, som bestyrelsen sidder
med, og jeg kan se, hvor meget det gavner
kvarteret. Det arbejde vil jeg gerne bidrage til.

ere den gode velkomst, jeg selv har fået og
understøtte kvarteret på den måde.
Et væsentligt princip er plads til alle, og derfor
er jeg fx også med i cykelstativ-gruppen,
der undersøger eventuelle muligheder for at
finde alternativer til parkering af ladcykler
i forhaverne og på fortovene, så der både
bliver plads til gangbesværede og blinde OG
energivenlige køretøjer.

2. Har du nogle sager, du brænder
særligt meget for?
Jeg vil gerne være med til at værne om
fællesskabsfølelsen i loyalitet overfor kvarterets ånd, som jeg synes er så fint beskrevet
i den netop udkomne bog ’Husene er kun til
låns’. Jeg tror, at vi kan bevare en fin balance
mellem den enkeltes behov og hensynet til
helheden i kvarteret, så vi kan forene frihed
omkring boligen indenfor de rammer, som fx
facaderegulativ sætter for fælles det bedste.
Jeg vil gerne være med til at give nye bebo-

3. Hvordan ser du udviklingen
i vores kvarter?
Jeg tror og håber, at kvarteret vil bevare
plads til både teenageren med Christianiatrøjen og advokaten, som kom gående på hver
side af fortovet, en dag jeg kom hjem. Og at vi
formår at bevare det fine bygningsværk, vi er
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fortsat

omgivet af - med håndsmedede søm samt udnytte disse rammer til at yde det
ypperste til hinanden og fællesskabet.
4. Hvilke bestyrelsesopgaver glæder
du dig mest til at tage hul på?
Opdatering af fællesarealer.

Ane Stenbak, BGG 13
Til dagligt arbejder jeg som jurist i Socialforvaltningen i Københavns Kommune. Jeg bor alene
og flyttede til kvarteret i december 2017 efter at
have levet hele mit voksne liv på Nørrebro – men
enkelte afhop til Vesterbro. Jeg havde en drøm
om at komme tæt på vand, en have og komme
ned fra 3. sal. Og nu bor jeg jo bare det mest
vidunderlige sted med sol hele dagen og byens
bedste udsigt til 18 rosenhaver.

5. Er der noget du synes vi mangler
her i vores kvarter?
Vi er endnu ikke nået til fordelingen af
opgaver, men jeg håber at kunne spille en
aktiv rolle i forhold til kvarterets sociale
arrangementer, der jo er klasser over, hvad
jeg nogensinde før har været med i. Selvom
Saxogade har været fremme i skoene, så
slår nytårsfyrværkeriet her både den og
Tivolis. Dét, og alle de andre meget fine
arrangementer, vil jeg virkelig gerne understøtte!
5. Er der noget du synes vi mangler 		
her i vores kvarter?
Jeg synes jo her er ret dejligt, som det er.
Men man kunne godt se på at udbygge
plantekasserne i Berggreensgade, så de
indgik mere naturligt i legegaden, og måske lade sig inspirere af de klimatiltag, der
er omkringliggende gader. Plænen rundt om
mindestatuen på torvepladsen kunne også
med fordel gøres mere menneskevenlig og
grøn.
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Gode råd om terrasser med
mere i baghaverne
Af Dines Boertman

Sommeren nærmer sig, og dermed kommer vores dejlige baghaver igen i brug
i kvarteret. Baghaverne er lige som mangfoldige som husene i øvrigt, og her
gælder de samme tommelfingerregler, som i resten af kvarteret:
1) Snak med dine naboer og værn om det gode naboskab
2) Gør dig bekendt med gældende regler, hvis du påtænker større projekter
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TRAPPE FRA STUE TIL BAGHAVE
Påtænker man en trappe fra stuen ned til baghaven skal man gøre sig bekendt med Lokalplanen § 6, stk.2, som fastslår at en trappe kan
udføres med “nødvendig repos” - hvilket skal
forstås som en repos/et trin, der er stort nok
til sikker ind- og udgang, men som ikke er en
mini-terrasse. Der må ikke kunne stå en stol
og/eller et bord på repos’en.

Husejerforeningen har ingen særskilte regler for
baghaverne, men det er god latin at bruge dem
under hensyntagen til naboerne. Vi samler her
et par gode råd, hvis man går i tanker om at
gøre noget ved sin baghave:
TERRASSEDÆK
Hvis man overvejer et terrassedæk, skal man
især være opmærksom på ikke at anlægge det
mere end 30 cm over terræn. Gør man det, skal
Bygningsreglementets §179 tages i betragtning,

Er der ikke tidligere lavet en døråbning fra
stuen ud til baghaven, kræver det tilladelse fra
TMF at Ændre i facaden. Det er lokalplanen der
skal dispenseres fra. Det kræver ikke tilladelse
fra foreningen så længe man holder sig inde for
retningslinjerne

”For opholdsarealer i det fri, der er hævet mere
end 0,30 m fra terræn, udestuer, udvendige
trapper, altaner, skorstene, tagterrasser, svømmebassiner samt solcelleanlæg eller solfangere
og lignende, gælder følgende afstandskrav:

Om hegn/plankeværker mellem baghaverne
gælder først og fremmest godt naboskab, ud
over:

• 2,50 m fra skel mod nabo og sti ved
fritliggende enfamiliehuse, tofamiliehuse
og dobbelthuse.

Lov om hegn: https://www.kk.dk/sites/default/
files/hegnsloven_2019.pdf og

Det betyder, at et terrassedæk mere end 30
cm over terræn skal have 2,5 meters afstand
til stakittet til naboen. I praksis er det umuligt i vores baghaver. Desuden vil der skulle
indhentes tilladelse hos kommunen/TMF til et
terrassedæk, der ligger højere end 30 cm over
terræn. Så det simple råd, hvis man påtænker
et terrassedæk, at det ikke anlægges højere
end 30 cm over terræn.

Hegnsordningen i København: https://www.
kk.dk/sites/default/files/migrated/sc/Paragraf-16-i-bygningsvedtaegten.pdf?token=ly0CWjgB

YDERLIGERE BEBYGGELSE
Yderligere gælder også Lokalplanens (Lokalplan
221) § 5, stk.1.3, der siger at der ikke må
opføres yderligere bebyggelse. Konsekvensen
er, at der ikke uden dispensation fra kommunen
må bygges faste, integrerede møbler/elementer
i et terrassedæk over den maks. Højde, der er
fastsat i bygningsreglementet - altså de 30 cm
nævnt ovenfor.
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BEBOERSTAFETTEN

Fra komponistkvarteret
til villalejlighed til
komponistkvarteret igen
Af Elise Nørrekjær

Samtidig er Hans Henrik vokset op i et rækkehus i Svanevænget og flere af hans legekammerater boede i komponistkvarteret, så han talte
meget varmt for området.

Før vi (Hans Henrik 48 år, Elise 46 år, Carl
Johan 11 år, Sarah 8 år og katten) flyttede hertil
boede vi 11 år i en villalejlighed i Hellerup med
en formidable have med brombær-, ribs- og
hindbærbuske, æbletræer, rabarber, mirabeller
m.m. Haven er igennem tiden blevet brugt til at
holde gode fester for naboer, familie og venner
og et par skøre forældrefester.

Da vi nævnte for min mor, at vi overvejede komponistkvarteret, så blev hun glad og fandt gamle
huslejekvitteringer frem, da det viste sig, at hun
selv havde boet i Weysesgade nr. 30 da jeg var
spæd. Min moster havde boet overfor i hjørnehuset på Kildevældsgade/Weysesgade Syd. Så
der kom hurtigt mange hyggelige historier fra
tiden i 70’erne og kvarteret, som jeg ikke selv
husker.

Så det var ikke nogen nem beslutning at flytte,
men vi manglede simpelthen mere plads.
Samtidig skal man i en villalejlighed blive enige
om, hvor rosenbusken skal plantes og hvem der
tager regningen på alt det uforudsete.

Halloween overbeviste os
Jeg var stadig ikke helt overbevist, men efter
adskillige løbeture i kvarteret i efteråret ’19, fik
jeg øjnene mere og mere op for kvarterets kvaliteter. De mange børn, der løb rundt i gaderne,
cykler og legetøj, naboer med kaffe på borde
og bænke. Hyggelig sludren i de smukke haver
med blomstrende grene. Legegaden. Masser af
liv og leben.

Efter 13 års ægteskab kender Hans Henrik
mig efterhånden rigtigt godt og ved, at jeg er
drømmeren og nemt kunne ende op med at se
på huse i Puglia, Paris eller Sjællands Odde,
hvis jeg ikke fik en meget klar brief. Hans Henrik
er (heldigvis) ingeniør, så han gik meget praktisk
til værks og tegnede en firkant på KRAK, der
illustrerede, at indenfor firkanten kunne vi søge
bolig. Det skulle bl.a. være nemt at cykle til
og fra børnenes skole, Ryparken Lilleskole, og
vores arbejdspladser.

Vores dreng Carl Johan har to klassekammerater i kvarteret og blev inviteret over til
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Halloween. Den flotte iscenesatte fest, det seje
forældreengagement og hundredvis af glade,
skrigende udklædte unger, overbeviste mig endeligt. Så vi begyndte at kigge på salgsannoncer
og glædede os til at vi måske skulle være en del
af komponistkvarteret i fremtiden.

31, men synes ikke det var nær så charmerende, som nogle af de andre huse, vi havde
forelsket os i. I nr. 31 var de gamle originale
døre udskiftet med nogle kedelige fra Silvan,
køkkenet var småt og der var flere løsninger,
som undrede både drømmeren og ingeniøren.
Men klog af tidligere budrunder og det store
ønske om at være komponist-beboer, valgte
vi heldigvis at se på huset igen. Denne gang
kunne vi pludselig se, at vi med nogle overkommelige ændringer kunne få et hjem, der kunne
gøres til vores. Og smukke nye gamle døre, ja
dem fik vi i materialekælderen.

Vi fik hurtigt solgt vores gamle hus og begyndte
at gå til fremvisninger i Niels W. Gades gade,
Heisesgade og flere huse i Weysesgade. Vi
havde selv givet et mindre afslag ifm. salget
af vores villalejlighed, så tænkte vi naturligvis
selv kunne få et afslag ved køb af nyt hus.
Men husene blev revet væk, vi bød for lidt på
flere huse, og stod derfor tilbage med håret
i postkassen, overhalet indenom, mislykkede
ingeniør-beregninger og halvknuste drømme om
at være en del af fællesskabet. Vi måtte bo til
leje på Kildegårdsvej i en periode, inden tingene
faldt i hak.

Vi flyttede ind i april ’20 og er blevet taget så
godt imod af søde mennesker til alle sider. Jeg
kan huske at vores datter Sarah, allerede fra
den første uge blev inviteret til fødselsdag og en
anden sød pige i Kildevældsgade kom forbi med
en lille hjemmesyet pose fyldt med påskeæg.
Virkelig dejlig velkomst og Sarah har allerede
fået en god håndfuld legekammerater, som hun
leger godt med.

På et tidspunkt i starten af vores fremvisningsodyssé havde vi set på et hus i Kildevældsgade
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Den rareste og hyggeligste velkomst fra
Weysesgade Syd
Folk i Weysesgade syd har været meget hjertelige, åbne og har inviteret os til en masse
sammenkomster. Carl Johan har udover sine
to søde klassekammerater fundet et par rigtig
gode drenge i Weysesgade, han elsker at besøge og spiller fodbold med i gaden.
I dag er Komponistkvarteret vores dejlige hjem
og der er ikke noget sted i verden, vi hellere vil
bo. Selvfølgelig drømmer jeg stadig om store
bugneende madmarkeder i Sydeuropa ;-) men
trøster mig med, at der arbejdes på et Farmers
marked i kvarteret. Og indtil det bliver en realitet
kan biodynamiske grøntsager fra Birkemosegaard hentes i vores forhave om torsdagen,
champagne kan hentes hos Iben, lækkert mel

hos Helene og Andra har kalorielette snacks. Og
sikkert en masse små finurlige tiltag, vi slet ikke
har opdaget endnu.
Vi glæder os til mange gode år i kvarteret og ser
frem til at understøtte foreningens arbejde med
beboerdemokrati og ”bundlinjerne” bæredygtighed, udvikling, fællesskab, økonomi og bevaring.
For os er det både fællesskabet og modsætningerne, der skaber liv i kvarteret. Unge festaber
og pensionister, sandkasser og prydhaver, løbehjul og rollatorer, ladcykel og biler, gode tider og
dårlige tider, frække hunde og sære katte.
Nabohilsner
Carl Johan, Sarah, Hans Henrik og Elise
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Skal kontingentet til husejerforeningen femdobles næste år?
Nedenfor ses budgettet for 2021 samt – i højre side – en tilføjet kolonne, der viser udgifterne og
kontingentet pr. hus.
BUDGETPOST

BUDGET 2021

3
Vedligeholdelse af gader, beplantning, skilte mv.
4.1
Opdatering af håndbog
4.2-4 ”Fællesaktiviteter”, 1

-

(Leje af telt m.m. ved sommerfest og julemarked: 50.000 kr.
Fejring post corona: 15.000 kr.
Initiativpulje: 20.000 kr. i alt 85.000 kr.)
-

4.5
Juridisk og teknisk konsulentbistand el-skabe
6.
Tryk af KILDEN, ref., mødeindk., uddeling
7.
Lokaleudgifter (GF) samt leje af materielkælder mv. 8.
Ansvarsforsikringer og arbejdsskadeforsikring
10.
Porto, gebyrer, møder, edb-administration mv.
11.
Telefonomkostninger
12.
Formandens og kassererens administration
13.
Redaktører på KILDEN
14.
Hegnslegat, gaver m.m.
15.
Anskaffelse og reparation af materiel
16.
”Fællesaktiviteter”, 2 (fastelavn, fyrværkeri, nytårskur mv.)
17.
Honorar for konsulentbistand, advokat mv.
18.
Hjemmeside på internet
Udgifter i alt
		
Medlemskontingent
		
Indtægter, øvrige
		
Resultat
		
Formue 31-12-2020
Formue 31-12-2021
		

PR. HUS (393 HUSE)

15.000,00
200.000,00

-

38,00
509,00

85.000,00
50.000,00
31.500,00
51.000,00
5.000,00
37.500,00
4.000,00
19.000,00
5.000,00
20.000,00
10.000,00
- 49.500,00
100.000,00
45.000,00
727.500,00

- 216,00
- 127,00
80,00
- 130,00
13,00
95,00
10,00
48,00
13,00
51,00
25,00
- 126,00
- 254,00
- 115,00
- 1.850,00

149.340,00

380,00

4.800,00

12,00

573.360,00

- 1.458,00

1.259.147,00
685.787,00

3.204.00
1.745.00

Underskuddet (”Resultat”) på i alt 573.360 kr. er i år blevet dækket af husejerforeningens formue.
Det kan vi ikke gøre igen, så hvis vi fastholder de samme udgifter, skal kontingentet – så vidt jeg
kan se -femdobles næste år.
		

Mvh. Lisbeth Thorup, Niels W. Gades Gade 51
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Referat fra
generalforsamlingen 2021
i Husejerforeningen Strandvejskvarteret
den 23. februar 2021 via Zoom
Grundet de det tekniske setup, var det suppleant
i bestyrelsen, Christel Teglers (CT), der på vegne
af formanden og resten af bestyrelsen (alle
tilstede) bød på velkommen til alle ’bag skærmene’ og CT også ville være den, der førte ordet
(primært) under den resterende del af generalforsamlingen.

en udtrykkelig hjemmel til afholdelse af elektronisk generalforsamling i vedtægterne.
I stedet for fuldmagter var der lavet en mulighed
for at brevstemme på forhånd, og hertil bemærkede dirigenten, at der var en fejl i forbindelse
med afstemning 4c, der dog hverken gjorde generalforsamlingen eller afstemningerne ugyldige.

1. VALG AF DIRIGENT
På bestyrelsens forslag blev Peter Lambert (PL)
valgt til dirigent. PL erklærede forsamlingen
lovlig og beslutningsdygtig.

Da der ikke var bemærkninger fra medlemmerne
til dirigentens konstateringer og præciseringer
blev generalforsamlingen afviklet ud fra den
udsendte dagsorden med tilhørende materiale.
Fremmødte: Der var på forhånd tilmeldte husstande 109, heraf var 61 tilstedeværende ved
mødet start og der var modtaget 23 brevstemmer på forhånd.

Dirigenten bemærkede i forlængelse heraf, at
mødet blev afholdt elektronisk. Det kunne diskuteres, om vedtægterne indeholdt en tilstrækkelig
hjemmel hertil. Bedømmelsen af dette forhold
måtte ses i lyset af, at der var tale om en ekstraordinær situation, hvor (1) forsamlingsforbuddet
forhindrede, at man kunne forsamles på sædvanlig vis, hvor (2) det er vigtigt for eksempel,
at der bliver vedtaget et regnskab og et budget,
som bestyrelsen kunne handle efter, og hvor der
(3) var tilstrækkelig sikkerhed for en forsvarlig
afvikling af generalforsamlingen. Under disse
særlige omstændigheder fandt dirigenten, at
vedtægterne ikke var til hinder for en elektronisk gennemførelse af generalforsamlingen.
Dirigenten lagde også vægt på, at der ikke var
indkommet nogen indvendinger, men opfordrede
bestyrelsen til at overveje, om der skulle indføjes

2. BERETNING
Formand Ginna Sørensen (GS) fik ordet for
aflæggelse af bestyrelsens beretning.
GS konstaterede at coronapandemien havde påvirket både arbejdet i bestyrelsen og det sociale
liv i kvarteret.
Der blev rettet en stor tak til alle de frivillige grupper og aktive frivillige, der trods corona alligevel
har formået at starte arbejdsgrupper vedr. cykelparkering og legeområder samt fastholde aktiviteten i affaldsprojektet, materialekælderen, kommunikationsplatformene (blad, web og FB) m.fl.
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En særlig tak blev rettet til forfatterne Christian
Sonne og Lise Fogh, der har skrevet jubilæumsbogen ”Husene er kun til låns”. Bogen er
desværre lidt forsinket, men uddelingen af et
eksemplar til hvert medlem kom i gang kort før
GF, og det også vil være muligt at modtage den
i den lokale boghandler hvor den også kommer
til salg.

4.B. Leje at telte, borde og stole til sommerfeste og julemarked (Forslagsstiller: Bestyrelsen.
Beløb: 50.000 kr.).
CT refererede bestyrelsens motivering i dagsordensmaterialet og der blev fra medlemmer
spurgt til muligheden for at frivillige (fortsat)
sætter tele op, og det blev bemærket fra enkelte,
at foreningen ikke bør bruge for mange midler
på aktiviteter, som ikke alle deltager i. Der var
andre, der støttede bestyrelsens forslag og
nævnte, at de sociale fællesaktiviteter er et
vigtigt kit til at binde medlemmerne sammen på.
Bestyrelsen svarede på de forskellige indlæg,
hvorefter dirigenten satte afstemningen i gang.
Forslaget blev vedtaget med 99 ja stemmer og
3 nej stemmer.

Derudover blev der henvist til den udsendte
skriftlige beretning.
Der var ingen bemærkninger fra salen, hvorefter
dirigenten konstaterede, at bestyrelsen beretning var taget til efterretning.

3. REGNSKAB 2020 TIL GODKENDELSE
Foreningens kasserer, Lars Bjerregaard, gennemgik det udsendte regnskab, som udviste et
underskud på kr. 185.666 og en egenkapital på
kr. 1.259.147, og bemærkede, at også her kan
effekten af corona ses i form af lavere aktivitetsniveau, samt at bogudgivelsen blev dyrere end
budgetteret.

4.C. Forslag vedr. fællesaktiviteter (arrangementsbudgettet) (Forslagsstiller: Bestyrelsen.
Beløb: 15.000 kr.)
CT refererede bestyrelsens motivering i dagsordensmaterialet, hvorefter dirigenten satte
afstemningen i gang efter enkelte spørgsmål og
kommentarer fra medlemmerne. Forslaget blev
vedtaget med 76 ja stemmer og 7 nej stemmer.

Der var ingen bemærkninger fra salen, hvorefter dirigenten konstaterede, at regnskabet var
godkendt uden afstemning.

4.D. Forslag: Initiativpulje (Forslagsstiller: Bestyrelsen. Beløb: 20.000 kr.)
CT refererede bestyrelsens motivering i dagsordensmaterialet og der blev fra medlemmer
spurgt nærmere ind til, hvad initiativpuljemidlerne skal bruges til og der var også flere, der var
imod forslaget.

4. FORSLAG TIL BESLUTNING
Forslag 4.A. Genfremsættelse af forslag vedtaget på generalforsamling 2020. Forslag om
revidering af håndbog for husejere (Forslagsstiller: Bestyrelsen. Beløb: 200.000 kr.).
CT refererede bestyrelsens motivering i dagsordensmaterialet, hvorefter dirigenten satte
afstemningen i gang efter enkelte spørgsmål og
kommentarer fra medlemmerne. Forslaget blev
vedtaget med 96 ja stemmer og 5 nej stemmer.

Bestyrelsen svarede på de forskellige indlæg,
hvorefter dirigenten satte afstemningen i gang.
Forslaget blev vedtaget med 77 ja stemmer og
25 nej stemmer.
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4.E Forslag: Juridisk og teknisk konsulentbistand ifm. elskabe (Forslagsstiller: Bestyrelsen.
Beløb: 50.000 kr.)
CT refererede bestyrelsens motivering i dagsordensmaterialet og bestyrelsesansvarlig for
’sagen’. Peter Fauerhøj uddybede, hvorefter dirigenten satte afstemningen i gang efter enkelte
spørgsmål og kommentarer fra medlemmerne.
Forslaget blev vedtaget med 101 ja stemmer og
2 nej stemmer.

Der meldte sig to kandidater til bestyrelsen,
henholdsvis Dines Boertmann, der genopstiller
som bestyrelsesmedlem og Tommas Kisbye
(Jacob Ingvartsen, Peter Faurhøj og Jakob Bjerre
blev valgt til foreningens øvrige tre bestyrelsesposter sidste år). Begge præsenterede sig og
svarede på få uddybende spørgsmål fra medlemmerne, hvorefter dirigenten konstaterede, at
begge var valgt.
Der meldte sig to suppleantkandidater til
bestyrelsen, henholdsvis Christel Teglers, der
genopstiller som bestyrelsessuppleant og Ane
Stenbak. Begge præsenterede sig og svarede
på få uddybende spørgsmål fra medlemmerne,
hvorefter dirigenten konstaterede, at begge var
valgt.

5. VEDTAGELSE AF BUDGET OG
FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT
Foreningens kasserer, Lars Bjerregaard, konstaterede, at da alle forslag med budgetkonsekvenser blev vedtaget, var budgetforslaget som
opstillet i det udsendte materiale.
I lighed med budgettet for 2020 er der forudsat
anvendt en del af foreningens formue, og samlet
set er bestyrelsens forslag til medlemskontingent for 2021 380 kr., som er ufravigeligt for
alle foreningens 393 medlemmer, mens tilvalg
af en grundpakke fra yousee koster 2.220 kr. og
samlet 2.600 kr. inkl. 1 grundpakke.

Afgående formand Ginna Sørensen blev takket
for sit store arbejde og indsats.

7. VALG AF REVISOR
OG REVISORSUPPLEANT
Dirigenten redegjorde for, at der i henhold til
vedtægterne (hvert år) skal vælges en revisor for
to år og en revisorsuppleant for et år.

Der var ikke spørgsmål eller kommetarer fra
medlemmerne, og dirigenten satte afstemningen
i gang.

Der meldte sig to kandidater til de to poster,
henholdsvis Morten Rand Jensen, der genopstiller som revisor og Jan Væver som revisorsuppleant (Johan Alsøe blev valgt som foreningens
anden revisor sidste år).

Forslaget blev vedtaget med 100 ja stemmer og
0 nej stemmer.

6. VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER
OG SUPPLEANTER

Dirigenten konstaterede, at begge var valgt.

8. EVENTUELT

Dirigenten redegjorde for, at der i henhold til
vedtægterne (i ulige år) skal vælges to medlemmer til bestyrelsen for to år og (hvert år) to
suppleanter for et år.

Ane Stenbak og Tommas Kisbye redegjorde kort
for status i henholdsvis cykelparkeringsgruppen
og legepladsgruppen.
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Der var enkelte spørgsmål til Yousee ordningen,
herunder om der kunne være perspektiv i at
få en fælles fiberløsning, og hvordan men kan
fravælge grundpakken. Til det første blev der
henvist til nyligt opslag på Facebook om at særligt interesserede kan melde sig til at se på det
sammen med de to bestyrelsesansvarlige Peter
Faurhøj og Jakob Bjerre. Framelding af yousee
grundpakken sker ved skriftlig meddeles til
foreningens kasserer, da det opkræves sammen
med kontingentet.

[NOTE: Efter generalforsamlingen modtog Bestyrelsen
en klage fra en husejer der mente, at der måtte have
været begået en fejl. Vedkomne havde brevstemt og
havde her stemt nej til godkendelse af budgettet, som
ellers fremstod enstemmigt vedtaget. Ved nærmere
gennemgang af de modtagne brevstemmer kunne
det konstateres at der ikke var kommet bestyrelsen
en sådan stemme i hænde. Fejlen med den mistede
stemme ville dog ikke have indflydelse på resultatet af
nogle af afstemningerne.]

Herefter blev generalforsamlingen hævet.

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen
var udtømt og gav ordet tilbage til bestyrelsen.

Referat: Jakob Bjerre.
Godkendt på bestyrelsesmødet den 7. april
2021. Godkendt af dirigenten den 12. april
2021.

CT rundede af på bestyrelsens vegne og takkede for et flot fremmøde, beklagede lidt dårlig
lyd på visse tider, men konstaterede i øvrigt, at
digital afvikling trods alt var gennemførligt.

Tjekliste til nye beboere
Hjemmesiden	Hvis du vil vide mere om vores huse, hvordan du tænder/slukker
		
for varmen/vandet/strømmen
Materialekælderen

Her kan låne det meste, hvis du skal holde fest eller bygge om

Facebook

Hvis du vil give noget væk, modtage noget eller have et hurtigt svar

Lokal valuta

= (ordentlig) vin

Flere af årets begivenheder fejres normalt her i kvarteret: julemarked, fastelavn, Børnenes dag,
sommerfest, Halloween og nytårsaften med fyrværkeri og nytårskur dagen efter. Også komponisternes runde dage bliver markeret i et eller andet omfang.
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DEBATINDLÆG

Forsikring på
skjulte rør og kabler
Af Jørgen Friis Frederiksen , Kildevældsgade 9

Vores huse og kloakker har en gennemsnitsalder
på 110 år. Husene har været beboet lige siden
dengang, og kloaksystemet har været beboet af
rotter, men også anvendt til andre aktiviteter.

PRISEN PÅ NEJ TIL FÆLLES FORSIKRING
Jeg tegnede dengang forsikring for skade på
skjulte rør og kabler. Det har herefter i nypris
kostet/koster 2300 kr. om året.

Der har gennem årene været skader på kloakkerne under flere af vores ejendomme.
Indtil 2014 år blev skader på skjulte rør, kabler og stikledninger, betalt over kontingent til
Husejerforeningen.

Vores individuelle ansvar/betingelser har siden
da været, at hvis alle 394 husejere har forsikret
sig, betalt ca. 2300 kr. har vi tilsammen betalt
906.000 kr. om året til forsikringsselskaberne.
HVAD VAR HUSEJERFORENINGS UDGIFTER
2015?
Jeg har set på foreningens omkostninger på
skjulte rør i årene fra 2010 – 2014:
2010. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  79.000
2011. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191.000
2012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208.000
2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54.000
2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.000

Det var en form for fælles forsikring, vi fælles
betalte til, når der skete skader i en ejendom.
I 2015 fremsatte Bestyrelsen et forslag på
Generalforsamlingen, om at gøre forsikring på
skjulte rør til et privat anliggende, at forsikre sit
eget hus. Nogle husejere havde renoveret kælderen, og det øgede skadens omkostning. Der
blev også henvist til, at flere husejere dengang
selv var forsikret. Det var et arbejde at administrere for bestyrelsen. Bestyrelsen var godt
polstret med argumenter, og jeg var dengang et
meget lille bitte mindretal imod at gøre forsikringen til et privat anliggende. Dengang blev
ikke nævnt antal af skader på skjulte rør og de
deraf følgende årlige omkostninger for Husejerforeningen. Ligeledes blev der heller ikke sat tal
på, hvor mange husejere der dengang selv var
forsikret mod skader på skjulte rør.

Den samlede udgift i 5 år 550.000 kr.
har i gennemsnit kostet hver husejer 1.394
kr. eller det der svarer til 278. kr. om året
at have haft den fælles forsikring. Jeg har siden
dengang betalt 2.300 kr. om året!
TANKER OG OVERVEJELSER
Vi fodrer forsikringsselskaberne med flere hundrede tusinde kr. om året med vores individuelle
forsikringer! Skal vi sammen vælge en fælles
forsikring?
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Udgravningsarbejde Kildevældsgade 9

Sætning af kloakrøret under huset

Udgravningsarbejde Kildevældsgade 9

Skaden omfang på skjult rør under vores hus.
I år har vi haft en kloakskade under huset. Pris:
31.781,00 kr.
De gamle kloakrør under huset blev dengang støbt
i beton. Det virker selvfølgeligt, at rørene der er
mere end 100 år gamle, enten risikerer at forvitre
eller/og sætter sig. (se foto af kloakrøret der har
sat sig). Presset fra vandforbrug forhindres i frit
gennemløb og kloakken tilstoppes

Udbedring af brud på kloakrøret i 2,7 meter nede.
Udbedring af brud på kloakrøret i 2,7 meter nede.

		

Ved sætning af røret, sker der det, at vandet
baner sin egen vej uden for langs kloakrøret, frem
til den næste svage sætning i kloakrøret. Det skete
ved i bunden af vores store kloak (se billedet
nedenfor). Der er derfor to skader på i kloakløbet
der skal udbedres.
Sætning af kloakrøret under huset

Sætning afafkloakrøret
huset
Sætning
kloakrøretunder
under
huset

Udbedring af brud på kloakrøret i 2,7 meter nede.
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Leder
I sit debatindlæg om skjulte rør og kabler rejser Jørgen Frederiksen et vigtigt spørgsmål, som burde få os allesammen til at
se egne forsikringer efter i sømmene for, om vi er dækket, hvis
rørene hos os brister. Desuden stiller Jørgen spørgsmålet om en
tiden er inde til en kollektiv forsikring, som der sandsynligvis vil
være pæne besparelser for os alle ved.
En sådan ændring vil skulle tages op på næstkommende generalforsamling. Jørgen er åben for at være med i arbejdsgruppe og
kan kontaktes via mail.
Dette nummer af Kilden ligger i den grad op til at genbesøge
fællesskabstanken og mærke efter hvorfor vi har valgt at bo her.
Der er et interview med en nu fraflyttet beboer, som har boet her i
over 45 år, opdateringer fra bestyrelsen om deres arbejde i vores
husejerforening, blandt andet god skik når der laves om i haver
og gode råd til håndtering af larm.
Når vi laver Kilden, har vi ingen anelse om hvordan bladet bliver
modtaget ude hos jer, derfor er der i dette nummer en lille spørgeundersøgelse – og der er præmier!
God læselyst!
Brit og Ann-Louise
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Nyt fra bestyrelsen
Af bestyrelsen

Bogen ”Husene er kun til låns”
Bogen, som er skrevet af Lise Fogh og Christian Sonne er også en succes hos den lokale
boghandler. De har solgt 100 eksemplarer, og
har modtaget en ny forsyning, så man kan købe
bogen til brug som gave, og interesserede uden
for vores kvarter kan stadig sikre sig et eksemplar for beskedne 175,- kr.

Det lille anlæg midt på Torvet er i en sørgelig
forfatning med nedslidt græs og hundelorte.
Bestyrelsen har nu fået en aftale med kommunens ansvarlige for den slags anlæg om, at de
besigtiger det - og forhåbentlig får vi hjælp til og
råd om, hvordan det kan rettes op.
Graffiti
De graffiti hærgede installationsskabe i Kildevældsgade bliver nu gjort rene - sådan da.
Skabene er ikke omfattet af vores abonnement-ordning om graffitifjernelse, og bestyrelsen
har bedt firmaet om et tilbud på at få det gjort.
Det sker i løbet af april, men da der ikke må
anvendes vand på skabene (der rummer diverse
el- og kabel-bokse) kan firmaet ikke garantere at
skabene bliver helt rene. Det er et forsøg, og så
må tiden vise om det er pengene værd.

Kommunen har oprettet en pulje, der skal støtte
projekter der skaber mere biodiversitet i byen.
Puljen løber over tre år, med ansøgningsfrister, i
år i april og september.
https://www.kk.dk/artikel/laes-om-puljen-til-biodiversitet-og-soeg-her
I første omgang tager arbejdsgruppen om fællesarealerne et kig på mulighederne.

Klager over støj
Den forsigtige genåbning har trukket de første
regulære fester med sig - og dermed en del støj
i sene nattetimer. Med mere genåbning, forår og
lyse nætter vil der komme mange flere fester så husk at tage hensyn til naboerne; se eventuelt
gode råd om støj på https://www.strandvejskvarteret.dk/102/article/1370/79/

Bestyrelsen er i en dialog med kommunen om
hvordan de stadig flere strøm-krævende køretøjer og behovet for lade-faciliteter kan integreres
i kvarteret. Når der er svar på nogle uddybende
spørgsmål vil bestyrelsen opfordre til, at interesserede beboere i en arbejdsgruppe undersøger
muligheder og løsninger.
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Arbejdsgrupper generelt og konkret
En arbejdsgruppe er en frivillig aktivitet, og
er pr. definition åben for alle interesserede.
Arbejdsgrupper taler sig til rette om hvordan
den organiserer sit arbejde, men der er ingen
”formand/kvinde” med større autoritet/beføjelse
end de øvrige deltagere.

muligheder og komme med ideer/forslag til,
hvordan legearealer kan forbedres/skabes flere
steder i kvarteret - som formuleret af bestyrelsen: en helhedsløsning. Bestyrelsen pointerede
da gruppen fik grønt lys, at fokus skulle være
bredere end området i Berggreensgade øst.
Gruppen fik i opdrag at komme med en overordet helhedsbeskrivelse, der blev afsat en
økonomisk ramme til eventuel konsulentbistand
til skitseforslag, og den fik et pålæg om at
inddrage bestyrelsen ved beslutninger.

I forhold til kontakt til kommunen og andre
eksterne parter ligger det inden for en arbejdsgruppes rimelige råderum at spørge for at samle
viden om rammer, forudsætninger, muligheder,
regler m.m. - men den har ingen beføjelse til
at indgå aftaler af nogen art uden bestyrelsens
accept.

Det er blevet understreget at kun en generalforsamling kan afsætte midler til et større konsulenthonorar, i fald det måtte komme til egentlige
projekt-forslag.

En arbejdsgruppe kan ikke træffe eller iværksætte beslutninger om kvarterets fælles anliggender
uden klart mandat fra bestyrelsen eller generalforsamling.

Mandatet er med andre ord at komme med
ideer og/eller forslag, og arbejdsgruppen er
blevet anmodet om at redegøre for hvem der
deltager, for hvordan eventuelle forslag påvirker
de omkringboende og for hvordan de omkringboende inddrages.

Arbejdsgruppen om legearealer, der blev
oprettet i juni 2020, fik mandat til at undersøge
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Flyttedag med manér
i Heisesgade 49
– REA OG CHRISTIAN SONNE GIVER HUSET VIDERE
Af Brit Larsen

Fra mit køkkenvindue (ud mod gaden) på Heisesgade har jeg siden nytår kunnet se mine to myreflittige naboer i nummer 49 bære ting og sager ud
af huset. Noget kom på genbrug, andet i affaldscontainere, og en masse blev stillet på fortovet
til fri afhentning for andre beboere. Onsdag aften
den 30. marts blev navnet ’Sonne’ nænsomt taget
af husnummerskiltet og af postkassen, og den 1.
april gav Rea og Christian nøglerne til deres hjem
gennem næsten 45 år videre til husets nye ejere.
Det skete naturligvis med manér, så Dannebrog
vajede fra flagstangen i husets forhave for at byde
de nye beboere velkommen.

”Da jeg lavede min PhD på DTU i Lyngby, cyklede
jeg dagligt forbi kvarteret, og jeg havde også en
kammerat i Berggreensgade. Og vi havde nogle
venner, der boede i Sverigesgadekvarteret [på
Amager] og i Kartoffelrækkerne, så vi kendte godt
til husene og typen af kvarter.” ”Så en dag ringede
Christian”, fortæller Rea, ”at nu var der et hus i
Strandvejskvarteret. Men der var 20 andre foran
os, der også var interesserede. En måned senere
var alle de andre dog faldet fra, og så blev det lidt tilfældigt - vores tur.”
På Fandens - og Prins Henriks fødselsdag den
11. juni 1976 overtog de Heisesgade 49. Huset
havde fungeret som et kollektiv, og officielt var det
et tofamilieshus. Så de købte det på betingelse af,
at Københavns Kommune ville nedlægge den ene
lejlighed. ”Da vi flyttede ind, var der et generationsskifte, så det myldrede med jævnaldrende børn
på gaden”, fortæller Rea. ”Men der var nu også
en del, der havde boet her i mange år”, supplerer
Christian. ”Der var ’Kattedamen’, Hasselruds og
Frederiksens. Der var en god blanding af unge og
ældre, og det var og er fortsat en god ting.”

Inden nøgleoverdragelsen mødtes jeg med Rea og
Christian til en snak om deres tid i kvarteret. Med
bogen ’Husene er kun til låns’, som Christian har
skrevet sammen med Lise Fogh, blev der ganske
vist bundet en fin krølle på den historiske indsigt
i kvarteret. Så vi lægger det historiske til side, og
jeg beder dem tage os med på rejsen, siden de
flyttede ind i 1976.
”Det var egentlig lidt af en tilfældighed”, siger Rea.
”Vi boede i en andelslejlighed i Willemoesgade, og
vores søn Rasmus var fire år gammel. Vi ville gerne have mere plads, Christian ville gerne blive på
Østerbro, og jeg ville gerne flytte i hus. Rasmus gik
i en daginstitution på Krausesvej, som vi var meget
glade for.” Lyder det som en bekendt problemstilling for småbørnsfamilier? Christian fortsætter:

Samtalen går over i fællesskabet, og vi taler om,
at gaderne er så tilpas smalle, at man ikke kan
undgå at se, høre og møde hinanden. ”Forhaverne i kvarteret er guld værd, fordi de skaber
kontakter”, siger Christian. ”Folk, der vælger at
bor her, er søde og imødekommende, og i al vores
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Christian og Rea i et flygtigt øjeblik mens de stadig var i gang med at gøre klar til flytningen
fra deres hjem i Heisesgade gennem næsten 45 år.

tid i kvarteret, kan jeg kun komme i tanker om to
episoder med husejere, der affødte nævneværdige
problemer. Det er trods alt billigt sluppet”.

Vi har jævnligt diskussioner om emner, som
berører individets frihed indenfor fællesskabets
rammer. Er det de samme emner, der går igen i
dag, som I har kendt til i jeres tid her?
”Tja, der vil nok altid være eksempler på, at
individuelle problemer bliver gjort til fællesskabets
problem”, siger Christian og fortsætter: ”Men det,
jeg oplever har ændret sig, er at før i tiden handlede det i højere grad om spørgsmål, der vedrørte
det store fællesskab. I dag virker det i højere grad,
som om fokus er på emner, der er til gavn for den
enkelte. Eller måske er det store fællesskab blevet
erstattet af mikrofællesskaber”.

”Vores generation er en del af 1960’ernes ungdomsoprør”, siger Christian. ”Vi syntes, at vi havde
en ansvarlighed for hele verden. Og det ansvar tog vi
med, når vi drog i optog mod Fælledparken til 1. maj
eller andre begivenheder. Der kunne vi godt være
15-20 stykker, der fulgtes ad fra kvarteret. I dag er
1. maj i Fælledparken jo en helt anden kaliber, og de
fælles optog fra kvarteret er en saga blot”.
Der vil nok altid være eksempler på, at individuelle
problemer bliver gjort til fællesskabets problem

Oplever I at tonen i debatten har ændret sig?
”Nu er vi jo ikke på Facebook, så vi går helt sikkert
glip af en del af, hvad der foregår i kvarterets
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gruppe der”, siger Rea. ”Men set udefra virker det,
som om tonen til tider er mere hård end, når man
er nødt til at tale med folk ansigt til ansigt. Så ja,
tonen er nok lidt anderledes”.

Vi er flyttet på det rigtige tidspunkt - hverken for
tidligt eller for sent.
Nu er I flyttet. Huset er tømt, og I har sovet første
gang i jeres nye lejlighed. Hvordan føles det?
”Jeg har det på samme måde, som da vi flyttede
ind i Heisesgade, at her kan jeg godt forestille
mig at bo”, siger Rea. For Christian er det i første
omgang lettelsen over at være blevet færdig med
at flytte, der fylder. ”Jeg må sige, at jeg er blevet
overrasket over flytteprocessen. Vi begyndte så
småt i januar og troede, at vi havde god tid. Og
her til sidst kan jeg bare se tilbage på tre måneders hårdt arbejde”, siger han. ”For mit vedkommende kommer glæden ved at nyde det nye nok
om noget tid, når jeg har fået flytningen lidt på
afstand”.

Hvilke gode råd vil I give til folk, der flytter ind som
nye i kvarteret i dag?
”Jeg vil helt sikkert råde folk til at bo i deres hus
lidt tid og mærke efter, inden de går i gang med
at lave om”, siger Christian. ”På den måde finder
man ud af, hvad huset kan, hvor lyset er osv. Og
så er det altid en god idé at kontakte eller besøge
naboer og andre for at få inspiration til mulige
løsninger ved at se, hvordan de har indrettet sig ”.
Det er i det hele taget vigtigt at få gjort fællesskabet attraktivt.
”Et andet råd er at melde sig til fælles aktiviteter.
Det er en god måde at møde og lære folk at kende
på”, siger han. ”Det fik jeg understreget i mine
mange år i bestyrelsen, hvor det var vigtigt, at
arbejdet også skulle være hyggeligt og sjovt. Det
er i det hele taget vigtigt at få gjort fællesskabet
attraktivt”. Vi forstætter udi en snak om dengang
og nu, og om hvordan de nuværende huspriser
oftest medfører to krævende jobs, som ikke efterlader meget fritid til frivilligt arbejde. Om at mange
egentlig gerne vil være aktive og gøre noget for
fællesskabet, men at virkeligheden, hvor arbejdet
er tilstede på telefonen 24/7, er en anden, end
den tid hvor man ikke kunne tage sit arbejde med
hjem. ”Det generelle tidspres smitter formodentlig
også af på vore dages bestyrelsesarbejde, fordi
der er mindre plads til det sociale. Bestyrelsesarbejdet er nok i konkurrence med arbejdslivet”.
At det sociale fra tiden i bestyrelsen dannede blivende venskaber er foreningen ’De Dankede’ for
tidligere bestyrelsesmedlemmer et godt eksempel
på, da de fortsat mødes.

”Selvfølgelig er det vemodigt”, siger Rea. ”Jeg vil
savne mine blomsterbede, men jeg har to altaner
i vores nye lejlighed, og de er allerede fyldt med
planter. Det har hele tiden været vigtigt for os at
være sammen om det, den dag vi skulle flytte, og
det har vi klaret. Så jeg vil sige, at vi er flyttet på
det rigtige tidspunkt - hverken for tidligt eller for
sent”.
Christian slutter så fint med en salut til husets
nye ejere: ”Hele salgsprocessen har været en
mærkelig oplevelse, fordi vi jo ikke har haft nogen
som helst indflydelse på, hvem der ville købe det
hus, som gennem 45 år har betydet så meget for
os. Men efter at have mødt de nye ejere, har det
været en kæmpe lettelse og fornøjelse at overlade
huset til nogle mennesker, som vi er sikre på
vil passe på huset og være glade for at bo der”,
slutter han. Husene er i den grad kun til låns.
Redaktionen byder velkommen til
familien Staal/Nellemann,
som pr 1. april overtog Heisesgade 49.
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Ny i bestyrelsen
Tommas Kisbye, WG56
”Jeg er forelsket i kvarteret, specielt mangfoldigheden med den unge børnefamilie, der bor side om
side med familien, hvor børnene er flyttet hjemmefra. Og den kreative arkitekt eller musiker side om
side med den kedelige kreditchef eller advokat. Jeg sætter meget pris på de gode diskussioner vi
får på gaden om kvarteret, og om hvilke drømme og ønsker vi har hver især - også selv om bølgerne
nogle gange går højt. Det viser jo blot, at det ikke kun er mig, der holder af kvarteret men os alle
sammen.”

1. Hvad fik dig til at stille op?
Gennem mit arbejde med optimering af
fællesarealerne fandt jeg, at en plads i
bestyrelsen var den rigtige platform for at
arbejde videre med mine ideer. Derudover vil
jeg gerne fremme børnefamiliernes stemme i
kvarteret.

3. Hvordan ser du udviklingen
i vores kvarter?
Stabil. Der foregår et super arbejde med at
bevare kvarterets udtryk og ånd, som jeg ikke
vil ændre på.
4. Hvilke bestyrelsesopgaver glæder
du dig mest til at tage hul på?
Opdatering af fællesarealer.

2. Har du nogle sager, du brænder
særligt meget for?
Fællesarealer, vej, fortove, arrangementet og
fællesskab. Jeg repræsenterer børnefamilier,
og snarere end en egentlig legeplads, vil
jeg arbejde for fællesarealer for kvarteret. I
respekt for kvarterets historie kunne det være
spændende at se på, hvordan fællesarealer
kunne ’moderniseres’ ind i det eksisterende.

5. Er der noget du synes vi mangler
her i vores kvarter?
Gode fællesarealer for kvarterets beboere.
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knaldgodt med udlånet og stort set alle bøger lånes
ud på en uge. Og hvis de står for længe, skifter jeg
lidt ud.
Visioner og drømme
Jeg drømmer om et kvarter med fokus på fællesskab og nærvær. Med plads til alle uanset om man
er ung eller gammel, har boet i kvarteret i generationer eller er nytilkommer.

Tommas Kisbye, WG56
Jeg bor med min kæreste Christiane og vores
søn Anton på 3 år i Weysesgade 56. Vi flyttede
ind i december 2019. Til daglig arbejder jeg som
Kreditchef i Lægernes Bank.

Når jeg ser de gamle billeder i bogen ”Husene er
kun til låns”, drømmer jeg mig tilbage til en tid,
hvor de smukke gader ikke var skæmmet af grimme biler i den ene side af vejen. Jeg siger dermed
ikke, vi skal forbyde biler, men at vi kunne tænke i
baner med færre biler. Det sagt med den dobbeltmoral, som ligger i, at vi selv har en stor Volvo.

Derudover er Tommas og Christiane nye værter for
kvarterets bibliotek, Free Little Library, da det blev
flyttet fra H.C. Lumbyes Gade sidste år. Det går
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Ny i bestyrelsen
Ane Stenbak, BGG 13, suppleant
”Kvarteret er som en by i byen, hvor vi nærmest er ’selvforsynende’. Jeg har fx lige fået mel til min
surdej fra Adam (opvokset i kvarteret og nu indehaver af Frisk fra Gården) og svigermors hjemmestrikkede karklude fra NWGG 42. Det gode naboskab begyndte allerede, da jeg flyttede ind, hvor en
nabo kom ud og hjalp med at få min bil på plads, og en anden hjalp med at få min seng op på 1. sal.
Her er kort beskrevet fuldkommen fantastisk, og jeg er kommet for at blive.”

1. Hvad fik dig til at stille op?
Jeg har stor respekt for bestyrelsens arbejde
og de store opgaver, som bestyrelsen sidder
med, og jeg kan se, hvor meget det gavner
kvarteret. Det arbejde vil jeg gerne bidrage til.

ere den gode velkomst, jeg selv har fået og
understøtte kvarteret på den måde.
Et væsentligt princip er plads til alle, og derfor
er jeg fx også med i cykelstativ-gruppen,
der undersøger eventuelle muligheder for at
finde alternativer til parkering af ladcykler
i forhaverne og på fortovene, så der både
bliver plads til gangbesværede og blinde OG
energivenlige køretøjer.

2. Har du nogle sager, du brænder
særligt meget for?
Jeg vil gerne være med til at værne om
fællesskabsfølelsen i loyalitet overfor kvarterets ånd, som jeg synes er så fint beskrevet
i den netop udkomne bog ’Husene er kun til
låns’. Jeg tror, at vi kan bevare en fin balance
mellem den enkeltes behov og hensynet til
helheden i kvarteret, så vi kan forene frihed
omkring boligen indenfor de rammer, som fx
facaderegulativ sætter for fælles det bedste.
Jeg vil gerne være med til at give nye bebo-

3. Hvordan ser du udviklingen
i vores kvarter?
Jeg tror og håber, at kvarteret vil bevare
plads til både teenageren med Christianiatrøjen og advokaten, som kom gående på hver
side af fortovet, en dag jeg kom hjem. Og at vi
formår at bevare det fine bygningsværk, vi er
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fortsat

omgivet af - med håndsmedede søm samt udnytte disse rammer til at yde det
ypperste til hinanden og fællesskabet.
4. Hvilke bestyrelsesopgaver glæder
du dig mest til at tage hul på?
Opdatering af fællesarealer.

Ane Stenbak, BGG 13
Til dagligt arbejder jeg som jurist i Socialforvaltningen i Københavns Kommune. Jeg bor alene
og flyttede til kvarteret i december 2017 efter at
have levet hele mit voksne liv på Nørrebro – men
enkelte afhop til Vesterbro. Jeg havde en drøm
om at komme tæt på vand, en have og komme
ned fra 3. sal. Og nu bor jeg jo bare det mest
vidunderlige sted med sol hele dagen og byens
bedste udsigt til 18 rosenhaver.

5. Er der noget du synes vi mangler
her i vores kvarter?
Vi er endnu ikke nået til fordelingen af
opgaver, men jeg håber at kunne spille en
aktiv rolle i forhold til kvarterets sociale
arrangementer, der jo er klasser over, hvad
jeg nogensinde før har været med i. Selvom
Saxogade har været fremme i skoene, så
slår nytårsfyrværkeriet her både den og
Tivolis. Dét, og alle de andre meget fine
arrangementer, vil jeg virkelig gerne understøtte!
5. Er der noget du synes vi mangler 		
her i vores kvarter?
Jeg synes jo her er ret dejligt, som det er.
Men man kunne godt se på at udbygge
plantekasserne i Berggreensgade, så de
indgik mere naturligt i legegaden, og måske lade sig inspirere af de klimatiltag, der
er omkringliggende gader. Plænen rundt om
mindestatuen på torvepladsen kunne også
med fordel gøres mere menneskevenlig og
grøn.
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Gode råd om terrasser med
mere i baghaverne
Af Dines Boertman

Sommeren nærmer sig, og dermed kommer vores dejlige baghaver igen i brug
i kvarteret. Baghaverne er lige som mangfoldige som husene i øvrigt, og her
gælder de samme tommelfingerregler, som i resten af kvarteret:
1) Snak med dine naboer og værn om det gode naboskab
2) Gør dig bekendt med gældende regler, hvis du påtænker større projekter
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TRAPPE FRA STUE TIL BAGHAVE
Påtænker man en trappe fra stuen ned til baghaven skal man gøre sig bekendt med Lokalplanen § 6, stk.2, som fastslår at en trappe kan
udføres med “nødvendig repos” - hvilket skal
forstås som en repos/et trin, der er stort nok
til sikker ind- og udgang, men som ikke er en
mini-terrasse. Der må ikke kunne stå en stol
og/eller et bord på repos’en.

Husejerforeningen har ingen særskilte regler for
baghaverne, men det er god latin at bruge dem
under hensyntagen til naboerne. Vi samler her
et par gode råd, hvis man går i tanker om at
gøre noget ved sin baghave:
TERRASSEDÆK
Hvis man overvejer et terrassedæk, skal man
især være opmærksom på ikke at anlægge det
mere end 30 cm over terræn. Gør man det, skal
Bygningsreglementets §179 tages i betragtning,

Er der ikke tidligere lavet en døråbning fra
stuen ud til baghaven, kræver det tilladelse fra
TMF at Ændre i facaden. Det er lokalplanen der
skal dispenseres fra. Det kræver ikke tilladelse
fra foreningen så længe man holder sig inde for
retningslinjerne

”For opholdsarealer i det fri, der er hævet mere
end 0,30 m fra terræn, udestuer, udvendige
trapper, altaner, skorstene, tagterrasser, svømmebassiner samt solcelleanlæg eller solfangere
og lignende, gælder følgende afstandskrav:

Om hegn/plankeværker mellem baghaverne
gælder først og fremmest godt naboskab, ud
over:

• 2,50 m fra skel mod nabo og sti ved
fritliggende enfamiliehuse, tofamiliehuse
og dobbelthuse.

Lov om hegn: https://www.kk.dk/sites/default/
files/hegnsloven_2019.pdf og

Det betyder, at et terrassedæk mere end 30
cm over terræn skal have 2,5 meters afstand
til stakittet til naboen. I praksis er det umuligt i vores baghaver. Desuden vil der skulle
indhentes tilladelse hos kommunen/TMF til et
terrassedæk, der ligger højere end 30 cm over
terræn. Så det simple råd, hvis man påtænker
et terrassedæk, at det ikke anlægges højere
end 30 cm over terræn.

Hegnsordningen i København: https://www.
kk.dk/sites/default/files/migrated/sc/Paragraf-16-i-bygningsvedtaegten.pdf?token=ly0CWjgB

YDERLIGERE BEBYGGELSE
Yderligere gælder også Lokalplanens (Lokalplan
221) § 5, stk.1.3, der siger at der ikke må
opføres yderligere bebyggelse. Konsekvensen
er, at der ikke uden dispensation fra kommunen
må bygges faste, integrerede møbler/elementer
i et terrassedæk over den maks. Højde, der er
fastsat i bygningsreglementet - altså de 30 cm
nævnt ovenfor.
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BEBOERSTAFETTEN

Fra komponistkvarteret
til villalejlighed til
komponistkvarteret igen
Af Elise Nørrekjær

Før vi (Hans Henrik 48 år, Elise 46 år, Carl
Johan 11 år, Sarah 8 år og katten) flyttede hertil
boede vi 11 år i en villalejlighed i Hellerup med
en formidable have med brombær-, ribs- og
hindbærbuske, æbletræer, rabarber, mirabeller
m.m. Haven er igennem tiden blevet brugt til at
holde gode fester for naboer, familie og venner
og et par skøre forældrefester.

Samtidig er Hans Henrik vokset op i et rækkehus i Svanevænget og flere af hans legekammerater boede i komponistkvarteret, så han talte
meget varmt for området.
Da vi nævnte for min mor, at vi overvejede komponistkvarteret, så blev hun glad og fandt gamle
huslejekvitteringer frem, da det viste sig, at hun
selv havde boet i Weysesgade nr. 30 da jeg var
spæd. Min moster havde boet overfor i hjørnehuset på Kildevældsgade/Weysesgade Syd. Så
der kom hurtigt mange hyggelige historier fra
tiden i 70’erne og kvarteret, som jeg ikke selv
husker.

Så det var ikke nogen nem beslutning at flytte,
men vi manglede simpelthen mere plads.
Samtidig skal man i en villalejlighed blive enige
om, hvor rosenbusken skal plantes og hvem der
tager regningen på alt det uforudsete.

Halloween overbeviste os
Jeg var stadig ikke helt overbevist, men efter
adskillige løbeture i kvarteret i efteråret ’19, fik
jeg øjnene mere og mere op for kvarterets kvaliteter. De mange børn, der løb rundt i gaderne,
cykler og legetøj, naboer med kaffe på borde
og bænke. Hyggelig sludren i de smukke haver
med blomstrende grene. Legegaden. Masser af
liv og leben.

Efter 13 års ægteskab kender Hans Henrik
mig efterhånden rigtigt godt og ved, at jeg er
drømmeren og nemt kunne ende op med at se
på huse i Puglia, Paris eller Sjællands Odde,
hvis jeg ikke fik en meget klar brief. Hans Henrik
er (heldigvis) ingeniør, så han gik meget praktisk
til værks og tegnede en firkant på KRAK, der
illustrerede, at indenfor firkanten kunne vi søge
bolig. Det skulle bl.a. være nemt at cykle til
og fra børnenes skole, Ryparken Lilleskole, og
vores arbejdspladser.

Vores dreng Carl Johan har to klassekammerater i kvarteret og blev inviteret over til
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Halloween. Den flotte iscenesatte fest, det seje
forældreengagement og hundredvis af glade,
skrigende udklædte unger, overbeviste mig endeligt. Så vi begyndte at kigge på salgsannoncer
og glædede os til at vi måske skulle være en del
af komponistkvarteret i fremtiden.

31, men synes ikke det var nær så charmerende, som nogle af de andre huse, vi havde
forelsket os i. I nr. 31 var de gamle originale
døre udskiftet med nogle kedelige fra Silvan,
køkkenet var småt og der var flere løsninger,
som undrede både drømmeren og ingeniøren.
Men klog af tidligere budrunder og det store
ønske om at være komponist-beboer, valgte
vi heldigvis at se på huset igen. Denne gang
kunne vi pludselig se, at vi med nogle overkommelige ændringer kunne få et hjem, der kunne
gøres til vores. Og smukke nye gamle døre, ja
dem fik vi i materialekælderen.

Vi fik hurtigt solgt vores gamle hus og begyndte
at gå til fremvisninger i Niels W. Gades gade,
Heisesgade og flere huse i Weysesgade. Vi
havde selv givet et mindre afslag ifm. salget
af vores villalejlighed, så tænkte vi naturligvis
selv kunne få et afslag ved køb af nyt hus.
Men husene blev revet væk, vi bød for lidt på
flere huse, og stod derfor tilbage med håret
i postkassen, overhalet indenom, mislykkede
ingeniør-beregninger og halvknuste drømme om
at være en del af fællesskabet. Vi måtte bo til
leje på Kildegårdsvej i en periode, inden tingene
faldt i hak.

Vi flyttede ind i april ’20 og er blevet taget så
godt imod af søde mennesker til alle sider. Jeg
kan huske at vores datter Sarah, allerede fra
den første uge blev inviteret til fødselsdag og en
anden sød pige i Kildevældsgade kom forbi med
en lille hjemmesyet pose fyldt med påskeæg.
Virkelig dejlig velkomst og Sarah har allerede
fået en god håndfuld legekammerater, som hun
leger godt med.

På et tidspunkt i starten af vores fremvisningsodyssé havde vi set på et hus i Kildevældsgade
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Den rareste og hyggeligste velkomst fra
Weysesgade Syd
Folk i Weysesgade syd har været meget hjertelige, åbne og har inviteret os til en masse
sammenkomster. Carl Johan har udover sine
to søde klassekammerater fundet et par rigtig
gode drenge i Weysesgade, han elsker at besøge og spiller fodbold med i gaden.
I dag er Komponistkvarteret vores dejlige hjem
og der er ikke noget sted i verden, vi hellere vil
bo. Selvfølgelig drømmer jeg stadig om store
bugneende madmarkeder i Sydeuropa ;-) men
trøster mig med, at der arbejdes på et Farmers
marked i kvarteret. Og indtil det bliver en realitet
kan biodynamiske grøntsager fra Birkemosegaard hentes i vores forhave om torsdagen,
champagne kan hentes hos Iben, lækkert mel

hos Helene og Andra har kalorielette snacks. Og
sikkert en masse små finurlige tiltag, vi slet ikke
har opdaget endnu.
Vi glæder os til mange gode år i kvarteret og ser
frem til at understøtte foreningens arbejde med
beboerdemokrati og ”bundlinjerne” bæredygtighed, udvikling, fællesskab, økonomi og bevaring.
For os er det både fællesskabet og modsætningerne, der skaber liv i kvarteret. Unge festaber
og pensionister, sandkasser og prydhaver, løbehjul og rollatorer, ladcykel og biler, gode tider og
dårlige tider, frække hunde og sære katte.
Nabohilsner
Carl Johan, Sarah, Hans Henrik og Elise
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Skal kontingentet til husejerforeningen femdobles næste år?
Nedenfor ses budgettet for 2021 samt – i højre side – en tilføjet kolonne, der viser udgifterne og
kontingentet pr. hus.
BUDGETPOST

BUDGET 2021

3
Vedligeholdelse af gader, beplantning, skilte mv.
4.1
Opdatering af håndbog
4.2-4 ”Fællesaktiviteter”, 1

-

(Leje af telt m.m. ved sommerfest og julemarked: 50.000 kr.
Fejring post corona: 15.000 kr.
Initiativpulje: 20.000 kr. i alt 85.000 kr.)
-

4.5
Juridisk og teknisk konsulentbistand el-skabe
6.
Tryk af KILDEN, ref., mødeindk., uddeling
7.
Lokaleudgifter (GF) samt leje af materielkælder mv. 8.
Ansvarsforsikringer og arbejdsskadeforsikring
10.
Porto, gebyrer, møder, edb-administration mv.
11.
Telefonomkostninger
12.
Formandens og kassererens administration
13.
Redaktører på KILDEN
14.
Hegnslegat, gaver m.m.
15.
Anskaffelse og reparation af materiel
16.
”Fællesaktiviteter”, 2 (fastelavn, fyrværkeri, nytårskur mv.)
17.
Honorar for konsulentbistand, advokat mv.
18.
Hjemmeside på internet
Udgifter i alt
		
Medlemskontingent
		
Indtægter, øvrige
		
Resultat
		
Formue 31-12-2020
Formue 31-12-2021
		

PR. HUS (393 HUSE)

15.000,00
200.000,00

-

38,00
509,00

85.000,00
50.000,00
31.500,00
51.000,00
5.000,00
37.500,00
4.000,00
19.000,00
5.000,00
20.000,00
10.000,00
- 49.500,00
100.000,00
45.000,00
727.500,00

- 216,00
- 127,00
80,00
- 130,00
13,00
95,00
10,00
48,00
13,00
51,00
25,00
- 126,00
- 254,00
- 115,00
- 1.850,00

149.340,00

380,00

4.800,00

12,00

573.360,00

- 1.458,00

1.259.147,00
685.787,00

3.204.00
1.745.00

Underskuddet (”Resultat”) på i alt 573.360 kr. er i år blevet dækket af husejerforeningens formue.
Det kan vi ikke gøre igen, så hvis vi fastholder de samme udgifter, skal kontingentet – så vidt jeg
kan se -femdobles næste år.
		

Mvh. Lisbeth Thorup, Niels W. Gades Gade 51
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Referat fra
generalforsamlingen 2021
i Husejerforeningen Strandvejskvarteret
den 23. februar 2021 via Zoom
Grundet de det tekniske setup, var det suppleant
i bestyrelsen, Christel Teglers (CT), der på vegne
af formanden og resten af bestyrelsen (alle
tilstede) bød på velkommen til alle ’bag skærmene’ og CT også ville være den, der førte ordet
(primært) under den resterende del af generalforsamlingen.

en udtrykkelig hjemmel til afholdelse af elektronisk generalforsamling i vedtægterne.
I stedet for fuldmagter var der lavet en mulighed
for at brevstemme på forhånd, og hertil bemærkede dirigenten, at der var en fejl i forbindelse
med afstemning 4c, der dog hverken gjorde generalforsamlingen eller afstemningerne ugyldige.

1. VALG AF DIRIGENT
På bestyrelsens forslag blev Peter Lambert (PL)
valgt til dirigent. PL erklærede forsamlingen
lovlig og beslutningsdygtig.

Da der ikke var bemærkninger fra medlemmerne
til dirigentens konstateringer og præciseringer
blev generalforsamlingen afviklet ud fra den
udsendte dagsorden med tilhørende materiale.
Fremmødte: Der var på forhånd tilmeldte husstande 109, heraf var 61 tilstedeværende ved
mødet start og der var modtaget 23 brevstemmer på forhånd.

Dirigenten bemærkede i forlængelse heraf, at
mødet blev afholdt elektronisk. Det kunne diskuteres, om vedtægterne indeholdt en tilstrækkelig
hjemmel hertil. Bedømmelsen af dette forhold
måtte ses i lyset af, at der var tale om en ekstraordinær situation, hvor (1) forsamlingsforbuddet
forhindrede, at man kunne forsamles på sædvanlig vis, hvor (2) det er vigtigt for eksempel,
at der bliver vedtaget et regnskab og et budget,
som bestyrelsen kunne handle efter, og hvor der
(3) var tilstrækkelig sikkerhed for en forsvarlig
afvikling af generalforsamlingen. Under disse
særlige omstændigheder fandt dirigenten, at
vedtægterne ikke var til hinder for en elektronisk gennemførelse af generalforsamlingen.
Dirigenten lagde også vægt på, at der ikke var
indkommet nogen indvendinger, men opfordrede
bestyrelsen til at overveje, om der skulle indføjes

2. BERETNING
Formand Ginna Sørensen (GS) fik ordet for
aflæggelse af bestyrelsens beretning.
GS konstaterede at coronapandemien havde påvirket både arbejdet i bestyrelsen og det sociale
liv i kvarteret.
Der blev rettet en stor tak til alle de frivillige grupper og aktive frivillige, der trods corona alligevel
har formået at starte arbejdsgrupper vedr. cykelparkering og legeområder samt fastholde aktiviteten i affaldsprojektet, materialekælderen, kommunikationsplatformene (blad, web og FB) m.fl.
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En særlig tak blev rettet til forfatterne Christian
Sonne og Lise Fogh, der har skrevet jubilæumsbogen ”Husene er kun til låns”. Bogen er
desværre lidt forsinket, men uddelingen af et
eksemplar til hvert medlem kom i gang kort før
GF, og det også vil være muligt at modtage den
i den lokale boghandler hvor den også kommer
til salg.

4.B. Leje at telte, borde og stole til sommerfeste og julemarked (Forslagsstiller: Bestyrelsen.
Beløb: 50.000 kr.).
CT refererede bestyrelsens motivering i dagsordensmaterialet og der blev fra medlemmer
spurgt til muligheden for at frivillige (fortsat)
sætter tele op, og det blev bemærket fra enkelte,
at foreningen ikke bør bruge for mange midler
på aktiviteter, som ikke alle deltager i. Der var
andre, der støttede bestyrelsens forslag og
nævnte, at de sociale fællesaktiviteter er et
vigtigt kit til at binde medlemmerne sammen på.
Bestyrelsen svarede på de forskellige indlæg,
hvorefter dirigenten satte afstemningen i gang.
Forslaget blev vedtaget med 99 ja stemmer og
3 nej stemmer.

Derudover blev der henvist til den udsendte
skriftlige beretning.
Der var ingen bemærkninger fra salen, hvorefter
dirigenten konstaterede, at bestyrelsen beretning var taget til efterretning.

3. REGNSKAB 2020 TIL GODKENDELSE
Foreningens kasserer, Lars Bjerregaard, gennemgik det udsendte regnskab, som udviste et
underskud på kr. 185.666 og en egenkapital på
kr. 1.259.147, og bemærkede, at også her kan
effekten af corona ses i form af lavere aktivitetsniveau, samt at bogudgivelsen blev dyrere end
budgetteret.

4.C. Forslag vedr. fællesaktiviteter (arrangementsbudgettet) (Forslagsstiller: Bestyrelsen.
Beløb: 15.000 kr.)
CT refererede bestyrelsens motivering i dagsordensmaterialet, hvorefter dirigenten satte
afstemningen i gang efter enkelte spørgsmål og
kommentarer fra medlemmerne. Forslaget blev
vedtaget med 76 ja stemmer og 7 nej stemmer.

Der var ingen bemærkninger fra salen, hvorefter dirigenten konstaterede, at regnskabet var
godkendt uden afstemning.

4.D. Forslag: Initiativpulje (Forslagsstiller: Bestyrelsen. Beløb: 20.000 kr.)
CT refererede bestyrelsens motivering i dagsordensmaterialet og der blev fra medlemmer
spurgt nærmere ind til, hvad initiativpuljemidlerne skal bruges til og der var også flere, der var
imod forslaget.

4. FORSLAG TIL BESLUTNING
Forslag 4.A. Genfremsættelse af forslag vedtaget på generalforsamling 2020. Forslag om
revidering af håndbog for husejere (Forslagsstiller: Bestyrelsen. Beløb: 200.000 kr.).
CT refererede bestyrelsens motivering i dagsordensmaterialet, hvorefter dirigenten satte
afstemningen i gang efter enkelte spørgsmål og
kommentarer fra medlemmerne. Forslaget blev
vedtaget med 96 ja stemmer og 5 nej stemmer.

Bestyrelsen svarede på de forskellige indlæg,
hvorefter dirigenten satte afstemningen i gang.
Forslaget blev vedtaget med 77 ja stemmer og
25 nej stemmer.
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4.E Forslag: Juridisk og teknisk konsulentbistand ifm. elskabe (Forslagsstiller: Bestyrelsen.
Beløb: 50.000 kr.)
CT refererede bestyrelsens motivering i dagsordensmaterialet og bestyrelsesansvarlig for
’sagen’. Peter Fauerhøj uddybede, hvorefter dirigenten satte afstemningen i gang efter enkelte
spørgsmål og kommentarer fra medlemmerne.
Forslaget blev vedtaget med 101 ja stemmer og
2 nej stemmer.

Der meldte sig to kandidater til bestyrelsen,
henholdsvis Dines Boertmann, der genopstiller
som bestyrelsesmedlem og Tommas Kisbye
(Jacob Ingvartsen, Peter Faurhøj og Jakob Bjerre
blev valgt til foreningens øvrige tre bestyrelsesposter sidste år). Begge præsenterede sig og
svarede på få uddybende spørgsmål fra medlemmerne, hvorefter dirigenten konstaterede, at
begge var valgt.
Der meldte sig to suppleantkandidater til
bestyrelsen, henholdsvis Christel Teglers, der
genopstiller som bestyrelsessuppleant og Ane
Stenbak. Begge præsenterede sig og svarede
på få uddybende spørgsmål fra medlemmerne,
hvorefter dirigenten konstaterede, at begge var
valgt.

5. VEDTAGELSE AF BUDGET OG
FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT
Foreningens kasserer, Lars Bjerregaard, konstaterede, at da alle forslag med budgetkonsekvenser blev vedtaget, var budgetforslaget som
opstillet i det udsendte materiale.
I lighed med budgettet for 2020 er der forudsat
anvendt en del af foreningens formue, og samlet
set er bestyrelsens forslag til medlemskontingent for 2021 380 kr., som er ufravigeligt for
alle foreningens 393 medlemmer, mens tilvalg
af en grundpakke fra yousee koster 2.220 kr. og
samlet 2.600 kr. inkl. 1 grundpakke.

Afgående formand Ginna Sørensen blev takket
for sit store arbejde og indsats.

7. VALG AF REVISOR
OG REVISORSUPPLEANT
Dirigenten redegjorde for, at der i henhold til
vedtægterne (hvert år) skal vælges en revisor for
to år og en revisorsuppleant for et år.

Der var ikke spørgsmål eller kommetarer fra
medlemmerne, og dirigenten satte afstemningen
i gang.

Der meldte sig to kandidater til de to poster,
henholdsvis Morten Rand Jensen, der genopstiller som revisor og Jan Væver som revisorsuppleant (Johan Alsøe blev valgt som foreningens
anden revisor sidste år).

Forslaget blev vedtaget med 100 ja stemmer og
0 nej stemmer.

6. VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER
OG SUPPLEANTER

Dirigenten konstaterede, at begge var valgt.

8. EVENTUELT

Dirigenten redegjorde for, at der i henhold til
vedtægterne (i ulige år) skal vælges to medlemmer til bestyrelsen for to år og (hvert år) to
suppleanter for et år.

Ane Stenbak og Tommas Kisbye redegjorde kort
for status i henholdsvis cykelparkeringsgruppen
og legepladsgruppen.

20

2021/1

Der var enkelte spørgsmål til Yousee ordningen,
herunder om der kunne være perspektiv i at
få en fælles fiberløsning, og hvordan men kan
fravælge grundpakken. Til det første blev der
henvist til nyligt opslag på Facebook om at særligt interesserede kan melde sig til at se på det
sammen med de to bestyrelsesansvarlige Peter
Faurhøj og Jakob Bjerre. Framelding af yousee
grundpakken sker ved skriftlig meddeles til
foreningens kasserer, da det opkræves sammen
med kontingentet.

Herefter blev generalforsamlingen hævet.
[NOTE: Efter generalforsamlingen modtog Bestyrelsen
en klage fra en husejer der mente, at der måtte have
været begået en fejl. Vedkomne havde brevstemt og
havde her stemt nej til godkendelse af budgettet, som
ellers fremstod enstemmigt vedtaget. Ved nærmere
gennemgang af de modtagne brevstemmer kunne
det konstateres at der ikke var kommet bestyrelsen
en sådan stemme i hænde. Fejlen med den mistede
stemme ville dog ikke have indflydelse på resultatet af
nogle af afstemningerne.]

Referat: Jakob Bjerre.
Godkendt på bestyrelsesmødet den 7. april
2021. Godkendt af dirigenten den 12. april
2021.

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen
var udtømt og gav ordet tilbage til bestyrelsen.
CT rundede af på bestyrelsens vegne og takkede for et flot fremmøde, beklagede lidt dårlig
lyd på visse tider, men konstaterede i øvrigt, at
digital afvikling trods alt var gennemførligt.

Tjekliste til nye beboere
Hjemmesiden	Hvis du vil vide mere om vores huse, hvordan du tænder/slukker
		
for varmen/vandet/strømmen
Materialekælderen

Her kan låne det meste, hvis du skal holde fest eller bygge om

Facebook

Hvis du vil give noget væk, modtage noget eller have et hurtigt svar

Lokal valuta

= (ordentlig) vin

Flere af årets begivenheder fejres normalt her i kvarteret: julemarked, fastelavn, Børnenes dag,
sommerfest, Halloween og nytårsaften med fyrværkeri og nytårskur dagen efter. Også komponisternes runde dage bliver markeret i et eller andet omfang.
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DEBATINDLÆG

Forsikring på
skjulte rør og kabler
Af Jørgen Friis Frederiksen , Kildevældsgade 9

Vores huse og kloakker har en gennemsnitsalder
på 110 år. Husene har været beboet lige siden
dengang, og kloaksystemet har været beboet af
rotter, men også anvendt til andre aktiviteter.

PRISEN PÅ NEJ TIL FÆLLES FORSIKRING
Jeg tegnede dengang forsikring for skade på
skjulte rør og kabler. Det har herefter i nypris
kostet/koster 2300 kr. om året.

Der har gennem årene været skader på kloakkerne under flere af vores ejendomme.
Indtil 2014 år blev skader på skjulte rør, kabler og stikledninger, betalt over kontingent til
Husejerforeningen.

Vores individuelle ansvar/betingelser har siden
da været, at hvis alle 394 husejere har forsikret
sig, betalt ca. 2300 kr. har vi tilsammen betalt
906.000 kr. om året til forsikringsselskaberne.
HVAD VAR HUSEJERFORENINGS UDGIFTER
2015?
Jeg har set på foreningens omkostninger på
skjulte rør i årene fra 2010 – 2014:
2010. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  79.000
2011. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191.000
2012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208.000
2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54.000
2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.000

Det var en form for fælles forsikring, vi fælles
betalte til, når der skete skader i en ejendom.
I 2015 fremsatte Bestyrelsen et forslag på
Generalforsamlingen, om at gøre forsikring på
skjulte rør til et privat anliggende, at forsikre sit
eget hus. Nogle husejere havde renoveret kælderen, og det øgede skadens omkostning. Der
blev også henvist til, at flere husejere dengang
selv var forsikret. Det var et arbejde at administrere for bestyrelsen. Bestyrelsen var godt
polstret med argumenter, og jeg var dengang et
meget lille bitte mindretal imod at gøre forsikringen til et privat anliggende. Dengang blev
ikke nævnt antal af skader på skjulte rør og de
deraf følgende årlige omkostninger for Husejerforeningen. Ligeledes blev der heller ikke sat tal
på, hvor mange husejere der dengang selv var
forsikret mod skader på skjulte rør.

Den samlede udgift i 5 år 550.000 kr.
har i gennemsnit kostet hver husejer 1.394
kr. eller det der svarer til 278. kr. om året
at have haft den fælles forsikring. Jeg har siden
dengang betalt 2.300 kr. om året!
TANKER OG OVERVEJELSER
Vi fodrer forsikringsselskaberne med flere hundrede tusinde kr. om året med vores individuelle
forsikringer! Skal vi sammen vælge en fælles
forsikring?
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Sætning af kloakrøret under huset

Udgravningsarbejde Kildevældsgade 9

Skaden omfang på skjult rør under vores hus.
I år har vi haft en kloakskade under huset. Pris:
31.781,00 kr.
De gamle kloakrør under huset blev dengang støbt
i beton. Det virker selvfølgeligt, at rørene der er
mere end 100 år gamle, enten risikerer at forvitre
eller/og sætter sig. (se foto af kloakrøret der har
sat sig). Presset fra vandforbrug forhindres i frit
gennemløb og kloakken tilstoppes

Udbedring af brud på kloakrøret i 2,7 meter nede.
Udbedring af brud på kloakrøret i 2,7 meter nede.

		

Ved sætning af røret, sker der det, at vandet
baner sin egen vej uden for langs kloakrøret, frem
til den næste svage sætning i kloakrøret. Det skete
ved i bunden af vores store kloak (se billedet
nedenfor). Der er derfor to skader på i kloakløbet
der skal udbedres.
Sætning af kloakrøret under huset

Sætning afafkloakrøret
huset
Sætning
kloakrøretunder
under
huset

Udbedring af brud på kloakrøret i 2,7 meter nede.
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Leder
Endnu et nummer af Kilden er nu landet i din postkasse, godt
hjulpet af frivillige hænder...
Jørgen Friis har lavet gode relevante skriv om affaldssorteringen,
som fylder meget både i haven og i hovedet! Tusind tak for det,
Jørgen!
Lise Fogh og Christian Sonne har ladet os få et lille sneak-peak af
deres kommende bog om kvarteret.
Brit Larsen har været forbi forfatter Maria Grønlykke, som har
begået en bog om journalisten Ellen Hørup.
Endnu en sommerfest med loppemarked og fællesspisning er
veloverstået. En rigtig hyggelig dag med godt vejr og mange
boder. Det er vist tydeligt for alle, at kvarterets børn ikke lider
nogen nød, hvad legetøj angår.
Inden længe går det løs igen med efterårets mange arrangementer, blandt andet Halloween og det hyggelige julemarked i
Weysesgade - se inde i Kilden, hvornår det afholdes i år og sæt
kryds i din kalender.
Som altid, vil vi opfordre til, at I sender tips til gode historier til
kilden@strandvejskvarteret.dk
God læselyst/ Ann-louise
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Nyt fra bestyrelsen:
Brandkamme mellem husene
- hvem betaler hvad?
Der kan opstå tvivl mellem husejere om, hvem
der skal betale hvad, når brandkam mellem husene skal udskiftes eller repareres. Med jævne
mellemrum kontaktes bestyrelsen derfor også
om denne problemstilling. På den baggrund vil
bestyrelsen nedenfor gennemgå de regler om
udgiftsdeling, som gælder for fælles brandkam.

men det giver ingen mening. Brandkammen
er fælles og utætheder kan være mere eller
mindre skjulte og medføre lige stor skade for
de to husejere, som deler en brandkam. Den
fælles forpligtelse står i servitutterne, hvoraf det
fremgår, at brandgavlene står med en halvdel
på hver parcels grund som fælles gavl, der skal
holdes ved lige af ejerne i forening. Hvis man
ikke bliver enige om andet, skal man derfor
deles ligeligt om udgiften.

Man deles om reparation af brandkamme,
fordi den er fælles. Tal jer derfor til rette
om den.

Som altid kan du kontakte bestyrelsen, hvis du
har spørgsmål om brandkamme og renovering.

Nogen kan sikkert mene, at vi hver især bør stå
for efterfugning på egen side af brandkammen,

Håndbog for Husejere
Af bestyrelsen

“På generalforsamlingen i februar 2019 besluttede vi, at Håndbog for
Husejere fra 1994/1995 skulle revideres og opdateres, da der var for
megen uaktuelt eller forældet stof... Dette arbejde er så småt gået i
gang, men altså endnu ikke afsluttet.
Bestyrelsen har imidlertid fundet, at der allerede nu var et behov
for fjerne uaktuelt stof og foretage nogle rettelser, så husejerne kan
søge råd og vejledning i denne. Derfor har bestyrelsen allerede nu
udarbejdet en revideret, men altså midlertidig version af Håndbog for
Husejere. Denne midlertidige håndbog er en revideret version af den
oprindelige håndbog, som bestyrelsen tilbage i 1994/95 udarbejdede.

HÅNDBOG FOR HUSEJERE
I STRANDVEJSKVARTERET

Du kan finde håndbogen på hjemmesiden, under menuen ”Dit hus” >
”Håndbog“
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Fem år i selskab med
retfærdighedens kronikør
- Samtale med Maria Grønlykke om hendes seneste bog
Af Brit Larsen

En solfyldt fredag eftermiddag begiver jeg mig
mod Berggrensgade 14. Her har jeg en aftale
med Maria Grønlykke, som dagen forinden har
udgivet sin seneste bog ‘Godt for sandheden
at ikke alle lever af at sælge flæsk’ om Ellen
Hørup. Inde bag et knaldrødt stakit skal jeg
igennem en edensk have af hængende beplantning. Jeg ringer på, og efter et øjeblik åbner
Maria Grønlykke døren og byder mig indenfor.
På trappen ligger et frisk eksemplar af den
spritnye bog, og forfatteren foreslår, at jeg

måske bør læse bogen først, og så kan vi tale
bagefter. I uvished om jeg overhovedet når at
læse andet end uddrag inden redaktionens
slutning, vil jeg godt holde fast i vores aftale.
Nuvel så. Også selvom Maria Grønlykke synes
der roder, og de er på vej til Fyn i weekenden.
Forbi alle familiemalerierne i gangen bevæger
vi os op 1. sal, hvor alle de smukke blomsterbuketter fra den foregående dags bogreception
ganske vist fylder sammen med sorterede børnebogsklassikere til børnebørnene. Her er liv,
og jeg bliver hurtigt suget ind af husets åbenlyse gæstfrihed. Vil jeg have the, kaffe, hvidvin
eller måske et glas kir? Det bliver naturligvis et
glas kir, hvorved jeg kan bringe et drys personligt nostalgi ind i den snak, jeg er kommet for.
Det er tydeligt, at Maria Grønlykke er fyldt til
bristepunktet af alt det meget, som hovedpersonen i hendes seneste bog, Ellen Hørup,
har at byde på. Det ville jeg også have, hvis
jeg havde siddet med næsen nede i arkiverne
i fem år. Maria Grønlykkes møde med Ellen
Hørup blev posthumt i og med Ellen levede
fra 1871 til 1953. Mødet gik via en indisk
forretningsmand og filantrop og den danske
filminstruktør Henning Carlsen, som i øvrigt var
Maria Grønlykkes gode ven. En film om Ellen
Hørup var på tale, og den røde tråd var Gandhi,
som både Ellen Hørup og den nævnte filantrop
begge var inspirerede af. I sit forord til bogen

Maria Grønlykke. Godt for sandheden at ikke alle lever af
at sælge flæsk – en biografisk fortælling om Ellen Hørup.
Gyldendal. 2019. 211 sider.
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Maria Grønllykke

skriver Maria Grønlykke: ”Historien om Ellen og
Gandhi er fin og interessant, men det var da
alle udenomsfalbeladerne gik op for mig efter
at have rodet rundt i arkiverne i måneder at
hun slog benene væk under mig.”

Mens jeg sidder der i Maria Grønlykkes pastelblå stue, bliver jeg også draget med ind i det
Ellen Hørupske univers, som forfatteren har
gravet frem fra arkiverne. Vi har at gøre med et
menneske, som voksede op midt i kulturradikalismens arnested som datter af Emma og Viggo
Hørup. Hun og familien omgikkes vanligvis
mange af sin tids og eftertidens store navne
som Brandes, Zahle, Pontoppidan og Drachmann. Ellen Hørup var oplyst men nåede både
at opleve armod og velstand, sidstnævnte ikke
mindst pga. den familiemæssige tilknytning til
Politiken, som hendes far grundlagde i 1884,
da hun var 13 år gammel. Det er dog som
50-årig at vores hovedperson bliver vækket til
dåd og for alvor begynder at udleve sit sande
jeg og spidse sin blyant ikke mindst. I 1921
flytter hun til Rom og bliver taget med storm
af en siciliansk munk. Med alle sanserne vakt

Bogen er bl.a. anmeldt af
Birte Weiss i Weekendavisen
#38, 20. september

”Klarhjertet brand
i sjælen”
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det tusinde år gamle mandevælde,
som hun med skarp pen bekæmper:
”Når kvinden har opnået ligeløn,
ligeret og ligestilling i samfundet, har
hun også fået indflydelse og dermed
ansvar og kan kræves til regnskab. Så
først kan hun sætte sin livsskabende,
livsbevarende kraft ind imod mandens
magtsyge og mangel på respekt for liv
og værdier.”

begynder hun at skrive fast hjem til Politiken
om det, hun ser i et spirende fascistisk Italien
under Mussolini. Inden længe dukker Gandhi
op i Ellen Hørups liv i bogform, og det leder til
en livslang fascination af Indien og en indædt
kamp for retfærdighed. Bogen tager læseren
med til Indien og til et møde med ikonet for
ikke-voldelig modstand.

Tilbage til Berggrensgade er vi ved vejs ende,
for min værtinde skal til Fyn, og jeg har også
en bagkant. Mit glas med kir er næsten tomt;
Maria Grønlykke har knap rørt sit, mens hun
velvilligt har svaret på mine spørgsmål. Men
inden vi slutter af, må jeg lige høre, hvad hun
mener, vi kan lære af Ellen Hørup her knap 100
år efter, hun for alvor tog bladet fra munden i
den offentlige debat. ”Hun er aktuel af mange
grunde. Hun var modig og drevet af retfærdighed. Samtidig var hun frygtløs og råbte op,
når hun så uretfærdigheder. Hendes udtalte
ambition i livet var, at meningen med at være
her, er at være et godt menneske. Hun er et
virkelig inspirerende selskab fra start til slut”,
siger Maria Grønlykke.

Således bevæbnet med en hvæsset pen og en
stærk retfærdighedssans, skriver Ellen til tider
kronikker, som Politikens redaktion ikke vil trykke. Men ytringerne og de fascinerende historier,
hun graver frem, skal ud. Derfor etablerer og
udgiver hun bladene Indiens Venner, Mennesket
og magten og Forældrebladet, som på hver
deres måde er et radikalt blik på samtiden. Da
Anden Verdenskrigs censur giver Ellen mundkurv på i forhold til udenrigspolitiske spørgsmål, kaster hun sig over de svigtede børn på
landets mange børnehjem og opdragelsesanstalter. Man fristes til at trække en streg fra
Ellen Hørups forsøg på at råbe myndighederne
op allerede i 1940’erne til den undskyldning
som Mette Frederiksen endelig har givet mange
tidligere børnehjemsbørn i år.

Skribenten her er ikke i tvivl. Og indrømmet,
jeg blev grebet ud over Maria Grønlykkes livlige
fortælling om Ellen Hørup. Jeg kom simpelthen
til at læse bogens godt 200 sider, slet og ret
fordi jeg blev grebet, berørt og taknemmelig
over at en kvinde på min oldemors alder har
kæmpet for de rettigheder, som vi i dag nyder
godt af. Tak til Maria Grønlykke for at folde
hendes historie ud på denne solrige fredag
eftermiddag på Østerbro.

Retfærdighedstrangen kommer naturligvis også
til udtryk i ytringer om svangerskab, ligeløn og
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Affaldssortering
Af affaldsgruppen

AFFALDSSORTERING
HUSHOLDNINGSAFFALD
STORSKRALD
HAVEAFFALD
BRØNDAFFALD M.M.
GÆLDENDE AFFALDSORDNING

HVAD ER PAP, PLAST, PAPIR OSV

Ved GF-2017 blev det besluttet at udskyde evt.
nedgravning af centrale containere på torvet. Vi
har altså ”individuel ordning”, som indebærer,
at vi i hver forhave skal have restaffaldsspand
og papirspand, og at vi nok snart også skal
have den obligatoriske plast/metal-spand.

Reglerne for ’Affaldssortering i København’
fortæller, hvor du lægger pap fra tomaterne,
mælkekartoner, flamingoplader osv. Brug det
som en naboquiz :-)

ANDRE OPLYSNINGER
• Vores Genbrugsstation: Borgervænget 29,
Åbningstider m.v.
• Affaldsspande: Se artikler nedenfor
• Affald fra brøndrensning: Se artikler nedenfor
• Bestyrelsens kontaktperson.
Debat, udvikling og fremtidige ordninger

AFHENTNING FORAN DIT HUS
For at finde ud af, hvornår dagrenovation, storskrald, haveaffald, papir og træ mm afhentes,
skal du blot gå ind på denne adresse:
www.kk.dk/affald.
Derefter:
• Gå til NEM Affaldsservice og
Find din ejendom
• Der er så overblik, kalender mm
• Hvis du vil have en SMS dagen før hver
afhentning, så tilmeld dig [SMS-service]
• Du kan også lave specielle bestillinger,
se ændringer og din økonomi.

Se ”Din Forening”/”Affaldsgruppen”.
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BEBOERSTAFETTEN

Familie og forretning
– Kærlighed og knogler
For nogle år siden forelskede vi os helt og
aldeles i Strandvejskvarteret, i husene og i
historien de repræsenterer. Med alle vores
børn virkede det som det helt rigtige sted
at bo, så vi måtte bare få fingre i ét af de
huse. Da Hornemansgade 25 kom til salg,
slog vi til – også selvom timingen ikke var
den bedste.
Vi havde netop startet vores egen forretning
med to fuldtidsjob ved siden af, ventede
barn nr. 5 i flokken, og så besluttede
vi at totalrenovere huset.
Huset, der var opdelt i to lejligheder, blev
over de næste par måneder omdannet til en
byggeplads for at blive forenet til én husstand og skabe de mange værelser vi havde
brug for til vores store frugtsalatsfamilie. Vi
passede især godt på de smukke paneler i
trappeomgangen, de gamle døre, vinduer
og gulve, mens vi rev vægge, køkkener og toiletter
ned – og satte nye op, og endelig i maj måned samtidig med at terminsdatoen var overskredet - var
huset færdigt.
Familien rummer; Amalia (13 år), Clara (10 år),
Johanna (9 år), Vincent (4 år), Theo (0 år) – og undertegnede, Rasmus og Kirsten.
Amalia og Johanna går til daglig på Guldbergsskolen
på Nørrebro, Clara på Øster Farimagsgade Skole, og
Vincent kører til Vedbæk i udflytterbørnehave.
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De nye
affaldsbeholdere

Alle børn i huset glæder sig meget til at lære andre
børn i kvarteret at kende. Det sker ikke lige så hurtigt
på Hornemansgade, som på de andre mere centraliserede gader, så engang imellem bliver de sendt ud
for at kime dørklokker.
Vi glæder os derfor over de arrangementer, som der
er for børnene, og håber de med tiden kan bane vej
for nye venskaber på tværs af gaderne.

Af Jørgen Fris Frederiksen Kildevældsgade 9
Den nye affaldsordning sat i gang. Der har været
gjort små justeringer for enkelte husejere, men
det har fået en god start, og alle har nu kun to
affaldsbeholdere. (En del har også valgt bioaffaldsbeholder.)

KONTAKT TIL KOMMUNEN
Der har i enkelte tilfælde været tvivl og spørgsmål
til praksis. Det er tidligere meddelt i en fælles orientering, at Elisabeth Flensmark er vores kontakt
i Kbh.s Kommune: Elisabeth Flensmark, tlf. 5136
4157, cq21@kk.dk

KLYNGEREPRÆSENTANTEN

Rundt om hjørnet på Østerbrogade 141 i den tidligere
møbelforretning ligger vores forretning OsteoStrong.
At vores hus og forretning ligger så tæt på hinanden
skaber en følelse af at høre til her, og begge steder er
I, vores naboer, meget velkomne.

Elisabeth er og ligesom os interesseret i, at vores
affaldsordning fungerer bedst muligt:
Om spørgsmål, tvivl, og ønsker, er det klyngerepræsentanten der på gruppens vegne kontakter
Elisabeth Flensmark. Alle klynger har en klyngerepræsentant, og Elisabeth har oversigt over
alle klyngerepræsentanter. Det gør samarbejdet
nemmere med kontakten til 88 klyngerepræsentanter end til alle 394 individuelle husejere.

Osteostrong har fokus på at forebygge knogleskørhed. Knogleskørhed er en ”stille” folkesygdom – de
fleste opdager først problemet, når de falder og
brækker en knogle eller flere. Den osteoporosemedicin, der er tilgængelig, har desværre en lidt problematisk bivirkningsprofil, og mange fravælger derfor at
få medicin. Netop af den grund bør der være større
fokus på forebyggelse og på naturlig og medicinfri
genopbygning af knoglerne.

FORSØGSORDNINGEN
Vores forsøgsordning, har gode muligheder for
at blive en succes og når vi på et tidspunkt skal
udvide omfanget af affaldssortering, deltager
Affaldsgruppen igen i samarbejdet med Københavns Kommune.

Hvis I har lyst til at se hvad vi kan, og hvem vi er, er
I som naboer særligt velkomne! Hver onsdag fra kl.
19-21 holder vi info-aftener og byder på en forfriskning og måske lidt naborabat.
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Der var engang...
Hvordan så vores område ud, da byggeriet af Strandvejskvarteret
startede? Dette er en lille forsmag på en bog om husene og kvarteret, som vi er ved at skrive.
Af Christian Sonne, Heisesgade 49, og Lise Fogh, Berggreensgade 50

Det nordlige København 1879, altså før vore kvarter var bygget. Landkronagade og de
forskellige vange ses. Øst for Strandvejen ses Østre Gasværk og Øresundshospital.

Det kan være svært at forestille sig, hvordan
området ved Svanemøllen så ud, da Arbejdernes Byggeforening i 1891 besluttede at
sætte gang i endnu et byggeri for arbejderne i
København.

jen. Byggeforeningen har formentlig købt en del
af arealet på Bryggervangen og først erhvervet
grundene ud mod Strandvejen senere.
Området var dengang landligt. Det bestod af de
mange vange, som var grønne arealer til brug
for græsning af heste og køer. Vangene var ejet
af Københavns Kommune og blev lejet ud

Kortet viser, at der dengang kun lå spredt
bebyggelse på nogle grunde ud mod Strandve-
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Strandvejen med
Svanemøllen. Ca 1870.
Til højre ses
skinnerne til hestesporvognen til Slukefter.
Fra kbhbilleder.dk

Langs Strandvejen lå på begge sider spredte
bygninger – primært villaer, lystejendomme og
landsteder for velstillede københavnere
f.eks. landstedet Christiansminde og enkelte
værtshuse bl.a. Lille Vibenshus.

til de forskellige laug (dvs sammenslutninger
af folk med samme fag): bryggerne havde
Bryggervangen, vognmændene havde Vognmandsmarken, slagterne havde Slagtervangen
osv. Vangene var typisk opdelt i små lodder
eller parceller fordelt mellem de enkelte
laugsmedlemmer.
Disse vange var nødvendige, fordi København
indtil 1860 lå indespærret bag sine volde. Det
betød, at byens bryggere, vognmænd, slagtere
og andre skulle have adgang til arealer uden
for byen til græsning, foderdyrkning og opstaldning af deres køer og heste, vogne mm.
Dengang foregik transport jo med hestevogne

”Jeg er født 1890 i Landskronagade.
Det var dengang i landlige omgivelser,
idet der lige fra Trianglen ad Østerbrogade
og Strandvejen til Hellerup var spredt
bebyggelse, gartnerier, fælled og marker
samt store villahaver hele vejen.”

Selve Strandvejen var kun en grusvej, der
dog på Øresundssiden havde spor til ”Linie
1” – hestesporvognen, der fra 1868 kørte ud
til Slukefter, et værtshus på Strandvejen ved
Callisensvej i Hellerup. Sporvognen blev elektrificeret i 1901. Sporsløjfen med den nuværende
bindingsværkbygning ved Svanemøllen station
er fra 1908.

J.E. Jensen, født 1890
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”Værtshusene åbnede kl. 5,
et sådant lå lige før Svanemøllebroen
og bar ligesom flere andre af de gamle
villaer og huse fra Jagtvej
til Svanemøllen præg af at have
været et tidligere landliggerhjem.
Det var et smukt lille hus,
bindingsværk med gavl mod gaden
og årstal, så vidt jeg husker 1736.
Indgangen var så nær fortovet
at man med et lille skridt til siden
trådte lige ind i lokalet, hvor
morgenbitterne stod i rad og række
på disken. Man tog bare et lille glas,
lagde de 6-7 øre, det kostede
og gik videre. Nemmere kunne
det ikke være.”

Men især skal naturligvis her nævnes ”Kildevæld”, der siges at være Østerbros ældste kro
fra 1763. Kroen lå, hvor det nuværende værts
hus ligger. Bygningen blev nedrevet omkring
1950, men nåede altså at give navn til både
gade og kvarter.
Ideen om en bog, der fortæller kvarterets
historie, opstod ved 125-årsjubilæet, hvor vi
foreslog at påtage os opgaven. Foreningen har
på en generalforsamling besluttet at dække
trykkeudgifterne, og vi håber at blive færdige i
løbet af efteråret 2019.

E.M. Emmertsen, født ca 1890

Strandvejen og Kildevældskroen ca. 1912. Helt til venstre ses byggeforeningshusene.
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Materielkælderen
Vi har en materielkælder til alle vores redskaber, udstyr og materiel, som stilles til rådighed for vores
beboere.
Der er fx:
• stilladser og stilladsvogn
• tagrygstiger (2 stk) og lang stige mm
• sækkevogn
• trillebøre (2 stk)
• cykelanhænger
• skovl, kost, økse mm.

•
•
•
•
•

kloakskovle
store grills
begrænset antal af originale døre og vinduer
store gadetelte (udlånes ikke)
borde og bukke

Man kan kun hensætte materiel (døre, vinduer mm) til genbrug i en kvalitet, som er fuldt brugbar, og
det skal gøres i samarbejde med en fra kældergruppen.
STANDSNING FORBUDT
Foreningen har indkøbt fire vejskilte “standsning forbudt” og et
blankt skilt, hvor man med whiteboard marker kan angive tidspunkt
for standsningsforbud. Nu bliver det nemmere at reservere pladser,
når vi skal holde arrangementer i vores gader. Skiltene kan også
lånes af beboere, når man har brug for at reservere plads til
flyttebiler etc. Kontakt folkene i materielkælderen.
https://www.strandvejskvarteret.dk/278/

Kældergruppen (Nøgleforvalterne)
Kontakt os gerne i så god tid som muligt, så vi kan aftale et tidspunkt for adgang.
Vi kontaktes allerhelst på hverdage mellem kl. 16-18 for at aftale adgang til materielkælderen.
• Christian Corfixen 2980 0884
• Jakob Bjerre 2671 1602
• Jan Væver 2579 3333

• Esben Wolstrup 4092 6692
• Jørgen Frederiksen 2049 1701.

Materielkælderen ligger i Hornemansgade 2.
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Affaldshåndtering
Af affaldsgruppen

FORSØGET MED EN DELEORDNING FOR INDSAMLING AF PLAST-METAL OG PAPIR I
STRANDVEJSKVARTERET ER NU EN REALITET...
Affaldsgruppens forslag til forsøget blev vedtaget med overvældende flertal på generalforsamlingen i 2019 og betyder, at ingen huse har
fået flere affaldscontainere i haven. I stedet har
alle fået udskiftet den lille papircontainer med
en større container til plast-/metal eller papir.

Medio 2020 vil deleordningen blive evalueret
af såvel kommunen som affaldsgruppen/bestyrelsen med henblik på stillingtagen til, om
ordningen skal fortsætte.
Du kan læse mere om, hvordan du sorterer på:
https://www.kk.dk/affaldssortering

I uge 38 ankom containerne til kvarteret, og
det lykkedes stort set inden for et par dage at
få placeret dem i de enkelte klynger af fire til
fem huse.
HUSK: I henhold til Københavns kommunes regler skal containerne som hidtil stadig stå
på egen grund (dvs. i forhaven, herunder bag hækkene i Kildevældsgade, eller i gården) de må ikke stilles på fortovet!
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Hjælp til hjemmesiden søges

DU KAN BIDRAGE

• Gennemarbejdede historier (send teksten
til mig, så sørger jeg for, at den bliver
placeret det rigtige sted).
• Hjælp til Webredaktionen, hvis du har lyst
og tid til et lille projekt af kortere varighed:
En opgradering af den tekniske platform,
indscanning af gamle numre af Kilden,
organisering af billeder, og ajourføring af
håndværkersiden.
• Hjælp til som medlem af webredaktionen,
evt. blot som ferieafløser.

Alle i kvarteret er velkomne til at bidrage til
hjemmesiden med:

ER DET DIG?

• Kommentarer til enhver artikel,
samt beboerindlæg. Begge dele kan du
selv lægge ind.

Du kan læse mere om websitets indhold
og politik under menupunktet
”Din forening” > ”Webredaktionen”.

Skriv til hjemmeside@strandvejskvarteret.dk
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Mange har skrevet ud på vores facebook side, at de gerne vil
hjælpe med indkøb og andre daglige ærinder – og i det hele taget
har sammenholdet i vores kvarter syntes stort.
Senest er der taget initiativ til fælles gåture kl. 13 på hverdage
for dem som endnu/nok engang er hjemsendt. Det er dejligt at
opleve, at der kan komme nye fællesskaber og bekendtskaber
ud af situationen.
Lad os nu alligevel håbe, at vi snart kan mødes igen om de
mange fine fællesarrangementer som vi alle ser frem til i
kvarteret.
Indtil da vi jeg nyde de mange fine lys rundt om i de små forhaver i de kommende uger.
God jul til alle.

REDAKTION

Ann-Louise Madvig Sigfredsson
(ansv.) og Brit Larsen
Redaktionen sluttet
den 29. november 2020.
Indlæg kan sendes til
kilden@strandvejskvarteret.dk
eller til redaktørerne
– se adresser på bagsiden.
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Nyt fra bestyrelsen
Af bestyrelsen

Corona har på mange måder ændret livets gang
i Strandvejskvarteret. Restriktioner og hjemmearbejde har sat sit præg på hverdagen og på
mulighederne, men vi kan i det mindste glæde
os over, at vi bor i et fantastisk kvarter, hvor selv
den korteste gåtur byder på smukke haver, fuglekvidder, et smil fra beboerne og en snak over
hækken. Og vi kan glæde os over de mange små
og store initiativer, der igen i år har været sat i
værk for at fremme fællesskabet. Tak for det!

som sommerfesten, Børnenes dag og Halloween
– eller gennemføre dem på alternativ vis. Vi har
drøftet årets sommerfest i bestyrelsen og hælder
til, at det kunne være en god idé at fastholde
de lokale gadefester, men sigte mod et samlet
loppemarked til næste sommer. Desværre måtte
også markeringen af Horneman aflyses et par
gange, men heldigvis gav initiativgruppen ikke
op. Det resulterede i en skøn lille film, som blev
delt på Facebook.

Strandvejskvarteret er skabt med et stærkt DNA.
Fra et meget tidligt tidspunkt har det været
pointeret, at kvarterets egenart skulle beskyttes, og at der skulle sikres et frugtbart socialt
fællesskab. Det har vi alle glæde af i dag, og
det er bestyrelsens klare opfattelse, at der er en
meget stærk vi-følelse i kvarteret og en stor vilje
til at styrke den.

Vi glæder os til, at vores fælles julegave lander i
kvarteret, nemlig bogen ”Husene er kun til låns”.
Christian og Lise har sammen med en række
frivillige korrekturlæsere gjort det muligt at
samle kvarterets historie i et flot værk. Udgivelsen markeres med et glas vin og uddeling en
hverdagsaften i uge 50. Når I ikke at få bogen
ved den lejlighed, kan den hentes i boghandlen
på Østerbrogade, der beredvilligt har påtaget sig
opgaven at sikre, at alle kan få bogen hurtigst
muligt. Der er én bog per hus, men det er muligt
at købe flere eksemplarer i boghandlen til den
beskedne sum af 175 kr.

Det udmøntes i de mange gode initiativer til fælles glæde: dialog omkring ombygninger, diverse
arrangementer, Corona tiltag beboerne imellem,
kommunikation på Facebook/hjemmesiden og
nye projekter.

To nye initiativgrupper har set dagens lys i årets
løb: Et legepladsudvalg, der er i gang med at
undersøge, om vi kan skabe bedre legemulig-

Desværre har Corona betydet, at vi har måttet
aflyse en del af de traditionelle arrangementer
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heder for kvarterets mange børn, og en cykelparkeringsgruppe, der ser på muligheden for at
finde en fornuftig parkeringsløsning for ladcykler
på gadearealet. Der pusles desuden med tanker
om at lave et madmarked i kvarteret i løbet af
sommeren.

Der kommer som altid en status på bestyrelsens
arbejde i forbindelse med generalforsamlingen.
Husk at sætte kryds i kalenderen den sidste
tirsdag i februar. Vi ved endnu ikke, om restriktionerne kan lægge forhindringer i vejen for
mødet, men vi arbejder på at finde en løsning,
uanset hvordan situationen udvikler sig.

Det falder godt i tråd med bestyrelsens diskussioner om, hvordan vi skal arbejde med at sikre
kvarterets kvaliteter i fremtiden. Vi får i stigende
grad henvendelser fra tilflyttere og beboere, der
skal i gang med at renovere husene, og vi er
glade for, at der er så stor tilslutning til at bevare
de arkitektoniske kvaliteter. Men ud over den
faste dagsorden til bestyrelsesmøderne med
fokus på rådgivning, økonomi, arbejdsgrupper
og driftsopgaver har vi prioriteret at fastlægge
nogle nye ’bundlinjer’ for vores arbejde, som vi
diskuterer på et lidt mere overordnet plan. Det
drejer sig om temaerne Bevaring, Fællesskab,
Bæredygtighed, Udvikling og Økonomi.

I skrivende stund sænker julestemningen sig
allerede over kvarteret i form af de smukke lys i
haverne. På sin vis en meget symbolsk afslutning på et år, hvor der trods alt har være mange
lyspunkter i Corona-mørket. Om ikke andet kan
vi selv gøre meget for at overkomme restriktions-træthed ved fortsat at sende et ekstra smil
til hinanden og give en hånd til de naboer, der
er udfordrede med hensyn til indkøb, isolation
o.l. Og vi har sat lidt ekstra penge af til et par
corona-initiativer, hvis der kommer idéer til at
skabe nye tiltag i årets sidste uger.
Med de bedste hilsner
Bestyrelsen

Det vil føre for vidt at gengive diskussionerne
her, og Corona har også stukket en kæp i hjulet
på nogle af de nye initiativer, som vi havde
planlagt i den forbindelse. Men for at nævne
et par eksempler, så havde vi talt om at lave
inspirationsmøder om husenes vedligehold samt
indretning af haver i tråd med ønsket om større
biodiversitet/grøn dagsorden; gennemføre en
historisk vandring med boggruppen; arbejde
på en ny tilgang til budgettet, der giver plads til
flere nye initiativer; inddrage beboerne i udviklingsopgaver etc.
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NY BOG OM KVARTERETS HISTORIE

Et stykke arvemateriale
i bogform
Af Brit Larsen

Bogen ’Husene er kun til låns’ kommer som en
tidlig julegave i år til alle husejere i Strandvejskvarteret. Bogen er et kig ind i vores fælles fortid, som
kan danne en fin ramme til forståelsen af vores
samtid. Titlen antyder i sig selv, at vi kun er på
gennemrejse i de huse, vi hver især bor i. Nok ejer
vi dem for en tid, men som de tidligere generationer af beboere, har vi kun midlertidigt ophold i
de huse, som siden 1890erne har huset adskillige
generationer. Som udtrykt af en husejer på generalforsamlingen i 2019, er ”husene kun til låns.”
Jeg har sat de to forfattere stævne en søndag
eftermiddag i Heisesgade 49. Her har den ene
forfatter, Christian Sonne, boet siden 1976. Den
anden forfatter, Lise Fogh, har boet i kvarteret siden 1980. Jeg sidder altså i selskab med to mennesker, der ikke blot har brugt de sidste to år på at
gennempløje arkiver og mandtalslister, men som
også har boet i omegnen af fire årtier i kvarteret.
Deres levede liv er i sig selv historiefortælling. ”I
virkeligheden er det i sidste øjeblik, at denne bog
bliver skrevet,” siger Lise. ”Der er efterhånden kun
få tilbage til at overlevere fortællingen om vores
kvarter. Kilderne falder stille og roligt bort.”

Og hvordan kan det være at husene i dag ser ud,
næsten som da de blev bygget for 125 år siden?
Kvarteret har høj bevaringsværdi, hvilket ifølge
Realdania betyder en meget stor merværdi.
Men hvad betyder det på gadeplan og for den
menneskelige værdi blandt alle os, der låner husene? Og hvorfor er det væsentligt at følge servitutter
og facaderegulativer? At kvarterets nuværende
udseende ikke er nogen tilfældighed, giver bogen
et rigtig godt indblik i i kapitlerne om planer og arkitektur. Der er gennem tiderne brugt mange kræfter på at sikre rum for både udvikling og samtidig
bevare den kulturhistoriske arv, som husene blev
overleveret med fra Arbejdernes Byggeforening.

Bevar mig vel!
Indledningsvis stiller forfatterne spørgsmålet om,
hvordan det er gået til at huse, der blev bygget
til arbejderfamilier for over 125 år siden, i dag er
blandt de mest eftertragtede huse i København.
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Christian Sonne og Lise Fogh

”Ansvaret for at denne opgave lykkes, og at arven
bevares, er ikke kun bestyrelsens, men i lige så høj
grad et ansvar, der påhviler den enkelte beboer,”
skriver forfatterne afslutningsvis i bogen. Som en
nærmest historieløs letvægter i kvarteret (sølle næsten fire år) har bogen allerede begavet mig med
en tyngde og indsigt i nogle af de historier, som
vores huse og kvarter rummer. Denne bog ville jeg
selv gerne have haft i hænderne, inden jeg flyttede
ind. Men nu er den her, og jeg håber, at den kan
blive en vigtig brik i en fælles forståelse rundt i de
små hjem i Strandvejskvarteret.

kvarteret blev etableret af B&W-arbejdere. Snarere
blev Arbejdernes Byggeforening oprindeligt etableret af B&W-arbejdere i 1875, og sidenhen blev der
åbnet op for alle arbejdere. Kvarterets historie er
således primært bundet sammen med Arbejdernes
Byggeforening. I bogen fremgår det, at ”det ikke
har været et krav, at beboere og husejere i Strandvejskvarteret skulle arbejde på B&W. Dette fremgår
tydeligt af en analyse af beboersammensætningen.
Her boede alt fra malere, snedkere, hørheglere,
klejnsmede og tapetserere til toldere, postbude og
kontrollører.”

En historisk indflyvning
Bogen åbner med en grundig indflyvning over
kvarterets historik tilbage til dannelsen af Arbejdernes Byggeforening. Vi får ryddet op i myten om, at

Den historiske indflyvning går over i at sætte kvarteret ind i en større bymæssig sammenhæng, og
grundigheden fortsætter helt ned i beskrivelser af
husenes indretning, kvarterets arkitektur og gader.
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Alt sammen en guldgrube at fordybe sig i og blive
klog på vores skønne kvarter.

1998: ”(...) en reel bekymring om, at der, efterhånden som husene stiger eksorbitant, vil flytte
folk ind, der selv er vant til at bestemme, og som
har en anden opfattelse af begrebet ’fællesskab’
end de ’gamle’ beboere...”.

De tre perioder: håndværkere, hippier og
højtuddannede
Der hvor jeg dog for alvor spidser ører, er i
forfatternes udlægning af et meget tydeligt
mønster i kvarterets beboere. ”Ved gennemsyn
af generalforsamlingsreferater kunne vi se, at
der i kvarterets godt 125 års eksistens tegner sig
tre overordnede perioder. Det overraskede mig
faktisk, hvor tydeligt det kom frem,” siger Lise.
Den første periode fra 1890 til 1960 var beboet
af dem, som forfatterne kalder pionererne. En
folketælling fra 1916 viser, at 40% af husejerne i
Heisesgade var håndværkere. I den periode boede
ejeren typisk på 1. sal, lejede stueetagen ud til en
anden familie, mens 2. salen blev delt mellem de
to husstande eller lejet ud til enlige. I den anden
periode fra 1960 til 2000 skete der et ryk med
1968’erne og hippiernes ankomst til kvarteret.
Her blev håndværkerne skiftet ud med beboere
med mellemlange uddannelse såsom pædagoger,
lærere og offentligt ansatte indenfor bl.a. sundhed.
Det var kollektivernes tid, hvor der kom farver på
husenes indervægge, og fællesskabet blev en
prioritet i bestyrelsen. Med en mangedobling af
kvadratmeterprisen begynder kvarterets tredje
periode i 2000, hvor beboerne benævnes som ’To
job i dyre huse.’ Det er perioden hvor kvarteret
har en statsminister blandt beboerne, og hvor fællesskabstanken kommer under pres som udtrykt
i bestyrelsens referat fra generalforsamlingen i

Et mikrokosmos af Danmarkshistorien
Ifølge forfatterne har det været fascinerende at se,
hvordan kvarterets historie afspejler hele Danmarks historie. For eksempel viser mandtalslister,
at de første beboere i husene, var født på landet
– altså flyttet fra land til by som en del i urbaniseringen i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen
af 1900-tallet. Kvarterets historie vidner også om
en kolossal velstandsstigning i Danmarks historie.
Dette er på gadeplan udtrykt ved, at der i 1916 i
gennemsnit boede 8,5 person pr hus i Heisesgade.
Et gæt i dag ville nok være 2,5 person. Bogen
rummer også historier om et rigt lokalt butiksliv – noget man i dag nærmest kun kan have en
romantisk forestilling om.
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Med denne guldgrube af indblik i vores kvarters
historie planter de to forfattere en meget vigtig
milepæl for os alle sammen. I en nylig strid om en
vis buste i Københavns Havn udtalte historikeren
Bente Scavenius: ”Du bliver nødt til at bære fortiden ind i fremtiden for at forstå den samtid, vi er
rundet af.” Præcis det, synes jeg, er ærindet med
denne flotte bog. Læs den selv, læs den for dine
børn og dine gæster. Lad historierne leve videre, så
vi kan bevare og udvikle vores unikke kvarter.

Sonne og Lise Fogh har givet meget af deres tid
de seneste to år på at samle og skrive kvarterets
historie.
Hvert hus får ét eksemplar gratis, bestyrelsen
melder ud, hvor og hvornår den kan afhentes en
hverdagsaften i kvarteret.
Ønsker du at købe et eksemplar, kan bogen købes
for 175 kr. hos BOGhandleren på Østerbrogade
200 fra medio december.

Bogen er blevet til med støtte fra Husejerforenin
gen i Strandvejskvarteret. Forfatterne, Christian
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Materialekælderen
– Nye kræfter, samme regler!
Grundejerforeningen lejer en garage og et kælderrum på Hornemansgade 2 (ved siden
af Danske Bank hæveautomaten, overfor Apoteket og under Home), der ud over foreningens
fjernarkiv, div. fest-remedier til fastelavn, halloween, sommerfest mv, indeholder en lang
række forskellige materiale til frit udlån og brug for foreningens medlemmer.

Det hele styres af materialekældergruppen, der består af lutter frivillige kræfter med en stærk slagside til det handy-mandlige køn og vi kan altid kendes på den særlige aura, der lyser ud af vores
rolle som ’materialekældergruppenøgleforvalter’. Gruppen består pt. af følgende:
Kælderansvarlig og generel udlån:
Stilladsudlånsansvarlig:
Generel udlån: 		
Generel udlån: 		
Generel udlån og bestyrelseskontakt:

Nadia Amalie Hjortø
Johnny Olsen
Elise Nørrekjær
Sune Faurschou
Jakob Bjerre

9
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HVAD ER TIL UDLÅN?
Her er et overblik over materielkælderens vigtigste ting:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Stillads og stilladsvogn
•
		
•
•
		
		
•
		
		

Stilladser og stilladsvogn
Tagrygstiger (2 stk.) og lange stiger mm
Parkeringsstandere
Sækkevogne (2 stk).
Trillebøre (2 stk)
Cykelanhænger
Transportable store grills
Skovle, koste, økser mm.
Kloakskovle
Begrænset antal af originale døre og vinduer
1 stort gadetelt (udlånes kun til beboer/vejfester,
ikke private sammenkomster)
50 sammenklappelige letvægt stole
16 sammenklappelige letvægts borde
(75x180 med til 10 personer; fire på hver side
og een i hver ende af bordet.)
Lange el kabler
- og meget andet som ikke er nævnt
her (spørg bare og kom gerne med nye idéer).

Tagrygstiger og lange stiger

Originale døre og vinduer

Redskaber
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RESERVATION

Vi har overordnet fordelt arbejdsområderne lidt
mellem os, så Jan har stilladser som ansvarsområde og Jørgen tager sig at indgående døre/
vinduer (vi modtager kun ’lige’ ikke-afsyrede
døre, og vi tager kun imod, hvis beholdningen
er i bund). Esben, Christian Jørgen og Jakob
dem man kontakter i det ’daglige’ for lån af
Kælderens mange materialer.

Her i den lyse tid er der ofte stor efterspørgsel
på udvalgte ting, så det er muligt at forhåndsbooke stillads, borde/stole og grill (og for den
sags skyld også alt det øvrige grej) til næste
sommers ombygning, sommerfest eller haveprojekt. Det gøres også ved personlig kontakt
til en af materialegruppens medlemmer, og det
er ikke reserveret før det er bekræftet, at det er
’skrevet i bogen’.

HVORDAN LÅNER MAN NOGET?
Materialekældergruppemedlemmerne står for
al udlån og bookning, så hvis I vil låne noget,
skal I kontakte en fra gruppen (kontaktinfo kan
altid findes på https://www.strandvejskvarteret.
dk/278/ og på bagsiden af Kilden – og vi følger
ikke fast med på Facebook, så ring/sms til os,
hvis du vil låne noget).
Der skal altid en ’nøgleforvalter’ med og låse
op, både ved udlån og returnering, da der altid
skal udfyldes en låneseddel med kontaktinfo og
låneperiode og underskrives med klar besked
om, at I er personlig ansvarlige ved lån af
stillads, stiger, og andre redskaber, herunder for
arbejdsulykker, korrekt anvendelse mv.
Udlånt materiale skal altid være rengjort når
de returneres. F. eks. skal bygningsstilladserne
være renset for mørtel og sand for ikke at nedbryde etagerne og udendørsredskaber, borde/
stole mv. skal være rengjorte.

Sækkevogne, trillebøre og ladcykel

Vi bringer ikke ud og vi er heller ikke flyttemænd, så I skal selv slæbe. Esben har specialdesignet en sækkevogn til stolene og hjul til de
store grills og cykelanhængeren er også god
at transportere borde i, hvis ikke I selv har en
ladcykel eller kommer med bilen.

Klapstole og -borde
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Vinterbadning ved
Svanemøllebugten
Af Rikke Vedel Hansen, Kildevældsgade

imødekommende og venligt og en dejlig start på
dagen.

´For 4 år siden begyndte jeg med en frisk tur i
det kølige september-vand i Svanemøllebugten.
Jeg har i mange år været nysgerrig på vinterbadning, og endelig fik en tidligere kollega
lokket mig med i Øresund. Der var flere der
pænt påmindende mig om, at september måned
endnu ikke kunne kvalificere sig til at være
vinterbadning, men det var en da begyndelse.
Vi fortsatte troligt vinteren over og var også i
vandet mens bugten var iset til – så jeg må sige
at jeg stod min prøve som vinterbader. De sidste
4 år har jeg været afhængig af mine næsten
daglige ture i vandet, som giver mig en helt
vidunderlig følelse i kroppen.

Hvis man går med tanker om at begynde på
vinterbadning har vi alletiders oplagte mulighed
lige i nærheden af vores dejlige kvarter. Ved
Svanemøllebugtens Vinterbaderlaug er der de
skønneste udendørs områder, som man gerne
må benytte sig af selvom man ikke er medlem af
vinterbader klubben. Der er et forholdsvis stort
overdækket skur, hvor det er muligt at lægge sit
tøj mens man hopper en tur i vandet. Der er ligeledes små skabe, som man med en medbragt
hængelås kan låse sin mindre værdigenstande
(såsom pung, telefon og nøgler osv.) Fordelen
ved at benytte området ved Svanemøllebugtens
Vinterbaderlauget er også, at man kan bruge
den fine trappe ned i vandet, som netop er ny
renoveret. Ligeledes er der stort set altid andre
mennesker tilstede, hvilket kan være en tryghed
når man vinterbader.

Jeg bliver altid så glad af at komme en tur ned
til vinterbaderlauget selvom jeg ikke er medlem
og dermed kan bruge indendørsarealerne. Der
er den dejligstige og mest venlige stemning
blandt mennesker dernede. Et goddag og en
lille sludder om hvor skønt det er med sådan
en kølig opfriskning på en klar vintermorgen er
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Parkering af ladcykler
Af Ladcykelgruppen

Men man kunne også forestille sig, at dele af
legegaderne kunne bruges til dette.

I september skrev Dines Boertmann fra bestyrelsen et opslag på Facebook, hvor bestyrelsen
foreslog, at man lavede en arbejdsgruppe, der
skulle finde brugbare løsninger til, hvor man
kunne stille sin ladcykel. Her var vi så fire, der
meldte os nemlig David Kendal, Elise Nørrekjær,
Ane Stenbak og jeg selv.

Men alt er kun forslag, så hvis der er nogen er
kunne være interesseret i at komme med deres
løsning til dette så kontakt os endelig.
I kan skrive til Ane på kontakt@anestenbak.dk,
David på david.m.kendal@gmail.com, Elise på
en@cbc.dk, eller til Mette på mo@hottentot.dk.

Det vi gerne vil med denne gruppe er at bidrage
til løsningsforslag til, hvordan man kan lave
cykelparkering til primært ladcykler, så fortovene
bliver mere fremkommelige for børn, svagtseende og rollatorbrugere. De løsninger som
vi kommer frem til, fremlægger vi derefter for
bestyrelsen.

Indtil der er forhåbentlig er fundet en god løsning, vil vi opfodre alle til - i overensstemmelse
med gældende regler - ikke at parkere cykler
på fortovet. Det gælder særligt parkeringer, der
blokerer store dele af fortovet
Med venlige hilsner – og på cykelstativ udvalgets vegne – Mette

Vi har kontaktet teknik- og miljøforvaltningen
med en forespørgsel om, hvorvidt man kunne
etablere cykelparkering i 10-meterzonen, hvor
man i forvejen ikke må parkere.
CYKELSTATIVER PÅ VEJAREAL

Cykelstativer placeret på vejareal skal markeres
med en 10 cm bred hvid ramme. Rammen skal
forsynes med en 1 meter høj afmærkning, der er
reflekterende i hver ende, som beskyttelse mod
biltrafik.
En bilparkeringsplads kan konverteres til en cykelparkeringsbås, der kan rumme 8-10 cykler.
Til medarbejdere i Københavns Kommune: Udover
mandat fra politikerne, skal der indhentes samtykke
hos politiet, og afhængig af parkeringszone, skal der
findes erstatningspladser eller finianseres et provenutab, hvis man nedlægger bilparkeringspladser.
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BEBOERSTAFETTEN

Fra Frederiksberg til
Østerbro. Drømmen, der
blev til virkelighed...
Af Rikke Aagaard Petersen, Kildevældsgade

Så begyndte næste fase. Vi så på mange
forskellige huse, var til utallige åbent-hus-arrangementer og fik en del skuffesager præsenteret,
men ingen af husene ramte helt plet i forhold
til vores smag og budget. Lige indtil den dag
vi fik en privat rundvisning i KVG55. Og hvilket
lysindfald der var! Den store fordel ved huset er,
at det er placeret for enden af rækkerne på den
nord-sydlige retning, hvor rummet ned igennem
baghaverne er helt åbent.

Da vi, Diego og Rikke, som helt nybagte forældre skulle finde et nyt hjem, der skulle danne
rammen for vores familie, begyndte en proces,
som vi dengang troede skulle blive lang og sej.
For hvordan vælger man lige en bolig, der er
helt perfekt? Hvor stor bliver vores familie, og
hvad med skolen? Mange spørgsmål rumsterer
i bevidstheden, når en så stor beslutning skal
tages.
Vi startede vores research i den hyggelige og
charmerende Humleby på Vesterbro, som var et
velkendt nabolag, da vi boede på Frederiksberg.
Dog virkede hele det nye Carlsberg-område
en anelse uigennemskueligt, da det dengang
var uklart, hvilke nye byggerier, der kunne blive
opført tæt på de gamle fine huse. Derudover
havde vi svært ved, at finde en lokal skole, som
vi syntes godt om.

Et væld af lys mødte os den dag, og i kombination med den nænsomme nyrenovering af huset
med udgravet kælder og fint udnyttet spidsloft,
blev vi positivt overrasket. I starten havde vi været lidt skeptiske i forhold til husene med denne
placering, da vi ikke helt kunne gennemskue
hvor meget vi ville blive generet af bussen og
trafikken på Kildevældsgade. Pris, placering og
husets stand blev afgørende for vores endelige
valg.

På en af vores mange ture rundt i byen gik vi
en dag en tur i Komponistkvarteret. Kvarteret
blomstrede, børnene legede på gaden og der
var fest i Kildevældsparken.

Vi bød på huset, og heldigvis blev det vores.
På terminsdatoen med vores barn nummer to
fik vi nøglerne i hånden og 4 måneder senere
flyttede vi ind. Senere kom vores dreng num-

Vi var solgt på stedet!
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mer 3, og her blev værelset i spidsloftet hurtigt
inddraget til børneværelse for vores ældste.

hørt fra vores naboer, at der boede en solsortefamilie i det træ. UNDSKYLD!

Diego, der er arkitekt, lavede lidt om på husets
indretning, så det passede bedre til vores behov.
Her flyttede vi bl.a. det oprindelige køkken samt
spisestuen på 1. sal ned i stueetagen, hvor vi
åbnede rummet op ved at fjerne de eksisterende skillevægge. Derudover fik vi lavet enkelte,
nye løsninger i huset for at få det til at fremstå
endnu mere lyst. Blandt andet har vi fjernet
dørene ind mod trapperummet på alle etager
og lavet dette fine lille hul i væggen fra vores
spisestue i stueetagen (se billede). Disse tiltag
er vi blevet meget glade for, selvom at vi nogle
gange skal sørge for at udlufte huset en ekstra
gang, når vi steger fisk i køkkenet!

Børnene har fået de bedste legekammerater i
sidegaden, Heisesgade, som vi hurtigt besluttede os for skulle blive ”legegaden” for vores
børn. Og vi voksne nyder det skønne sammenhold og alle de gode traditioner, der følger med,
herunder den lokale fællesspisning om sommeren. Især igennem Coronatiden har det været
en ubeskrivelig glæde at have de spontane,
udendørs sammenkomster at se frem til, når det
hele ellers har set trist ud.
Vi glæder os til de mange år der venter og til at
se vores børn vokse op her i dette skønne kvarter, som helt uden tvivl stadig ville være vores
første prioritet hvis vi skulle købe i dag.

Der blev lagt fliser og etableret en ”siddetrappe”
på bagterrassen, hvor vi fældede et enkelt eksisterende træ. Denne beslutning har vi faktisk,
som det eneste, fortrudt, da vi siden hen har

De bedste hilsner,
Rikke, Diego, Theo, Philip & Anders
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Seneste nyt fra
Affaldsgruppen
Af jørgen Fris Frederiksen, Kvg 9

Gruppen har haf kontakt med Københavns Kommune for at høre om perspektiverne for fremadrettet sortering som opfølgning på de egentlige
planer om evaluering.

er et velfungerende system, vi har etableret. Der
har været kontakter mellem enkelte husejere og
Kommunen siden ordningen startede.
Som nævnt tilbage i tiden, da vi etablerede vores
affaldsordning, får vi nu de røde bokse til Farligt
Affald.

Som det fremgår på vores webside (Strandvejskvarteret.dk) og også tidligere omtalt i Facebook, blev det planlagte møde med Københavns
kommune udsat på ubestemt tid. Vi håbede på et
møde nu senest i november. Mødet er nu udsat
til en gang i januar/februar 2021.

Vores ordning er en forsøgsordning. Ordningen
med vores klynger er uændret i hvert fald indtil
videre efter næste evaluering. Fordi vi endnu
ikke har drøftet med kommunen, hvordan vi
umiddelbart kan ændre inden for den nuværende
ordning.

Udfordring med sortering af affald har fået en ny
dimension i den kommende tid. Der er nu planer
om, at fremtidig affaldssortering skal foregå efter
samme ordning på landsplan. Kommunen er
på derfor på nuværende tidspunkt ikke afklaret,
hvad der skal ske af ændringer, der får betydning
for (vores) affaldsordning. Det er en langstrakt
proces. Lige ledes er det tænkt ind i de fremtidige
planer, at sortering skal ske i flere typer affald.

Vil det være muligt at drøfte vores ordning og
fordeling af typer affaldsspande indhold/størrelse. Det vil blive et af punkterne ved vores næste
møde med Københavns Kommune.
Affaldsgruppen: Christian Corfixen, Nanna Solow,
Jan Væver, Jørgen Fris Frederiksen.

Affaldsgruppen er orienteret om, at kommunen/
renovationsarbejderne oplever (ligesom vi), at det
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Den røde boks til
Farligt Affald
Af jørgen Fris Frederiksen

Der kommer faste tømmedage 4 gange om
året. Afhentningsdage vil blive fastsætte af
Københavns Kommune.

Som opfølgning på vores affaldsordning, kommer nu den lille røde affaldsbeholder (boks).
Alle ejendomme vil få en beholder i lighed med
villaer, rækkehuse i Københavns Kommune.
Beholderen vil blive omdelt i januar.

Boksen med farligt affald må ikke placeres på
fortov, men skal placeres synligt på egen matrikel inden for skel, så den kan ses fra fortovet.

Boksen har en størrelse, så den nemt kan få
plads i kælderen.

Der må ikke placeres affald ved siden af
boksen.

Farligt affald er defineret i Regulativ for husholdningsaffald i Københavns Kommune. Der
er mere information på Nem Affaldsservise på
www.kk.dk/affald.
Der følger en information med i den røde boks,
med en beskrivelse af de mest almindelige
typer af farligt affald, småt elektronikaffald m.m
der kan være i den røde boks, som Københavns
Kommune leverer (låget på boksen skal kunne
lukkes).
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VIND VIND VIND VIND VIND VIND VIND

JULEKONKURRENCE

med lækker præmie fra THEOS kaffebar på Østerbrogade 139
Kilden har brug for gode billeder af kvarteret og DU kan vinde
To valgfri kaffe og kage + to THEOS juice!
Alt du skal gøre er, at sende et eller flere gode stemningsbilleder fra vores kvarter
til kilden@strandvejskvarteret.dk inden d. 31. januar 2021.
Ved at sende dit billede, giver du samtidig samtykke til, at Kilden må bruge
det fremadrettet. Vi skal selvfølgelig nok nævne at du er fotografen, når billedet bruges.
Vinderen får direkte besked.
Vi glæder os til at modtage en masse gode billeder.

KALENDER
Tirsdag den 23. februar 2021
Generalforsamling
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Tjekliste til nye beboere
Hjemmesiden	Hvis du vil vide mere om vores huse, hvordan du tænder/slukker
		
for varmen/vandet/strømmen
Materialekælderen

Her kan låne det meste, hvis du skal holde fest eller bygge om

Facebook

Hvis du vil give noget væk, modtage noget eller have et hurtigt svar

Lokal valuta

= (ordentlig) vin

Flere af årets begivenheder fejres normalt her i kvarteret: julemarked, fastelavn, Børnenes dag,
sommerfest, Halloween og nytårsaften med fyrværkeri og nytårskur dagen efter. Også komponisternes runde dage bliver markeret i et eller andet omfang.

Følger du
strandvejskvarteret
på de sociale medier?
Vi har skam både en hjemmeside, en facebookside, en youtube kanal og en instgram side.
Du kan være med til at tilføje indhold.
Brug #strandvejskvarteret når du lægger noget op på de sociale medier. Så kan andre
også nyde vores fine kvarter.
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Leder
NOGET OM AT BINDE KVARTERET SAMMEN
Da jeg læste de mange besvarelser til vores rundspørger om
Kilden, var der især én rød tråd, som jeg gerne vil udfolde i dette
medie. Mange ser Kilden som et vigtigt bindeled i vores dejlige
kvarter. Det er jo skønt at høre og samtidig lidt af en presbold til
at skabe noget indhold, som (fortsat) kan fungere som bindeled
for kvarterets mange beboere. Inde i bladet kan man læse flere
detaljer fra rundspørgen.
Som beboer i kvarteret i snart fem år er jeg vel fortsat relativt
ny i kvarteret (gennemsnittet for besvarelser var 51 år og 16 år
i kvarteret). Over hækken og i andre sammenhænge har jeg haft
fornøjelsen af at have samtaler om fællesskabet. Nogle lidt ældre
beboere har jeg hørt begræde, at beboerne ikke længere kommer
hinanden så meget ved. I kender visen om, at husene er så dyre,
at man har behov for to krævende jobs for at bo her, og som
konsekvens har folk ikke tid til at investere i fællesskabet.
Det argument har jeg det lidt stramt med. Fordi for alle de mange
guldmønter, som nye beboere kaster i vores gamle huse og
renoverer dem, kunne man købe en ganske stor bolig andetsteds
uden bøvl med at bo side om side med naboerne. Jeg er sikker
på, at alle der vælger at flytte hertil, gør det fordi de vil fællesskabet - ikke det modsatte.

Ann-Louise Madvig Sigfredsson
(ansv.) og Brit Larsen
Redaktionen sluttet
den 29. november 2021.
Indlæg kan sendes til
kilden@strandvejskvarteret.dk
eller til redaktørerne
– se adresser på bagsiden.
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Men fællesskab er ikke noget, der bare opstår.
Det er, hvad vi allesammen skaber sammen. Og
dermed er vi tilbage til bindeleddet.

hvordan det var for tyve år siden, men jeg er
meget sikker på, at hvis man bor i kvarteret og
ikke kigger ind i facebook-gruppen, kan man
meget vel gå rundt med en fornemmelse af, at
ingen taler sammen. Men det gør folk - på livet
løs endda.

I et spædt forsøg på at formulere en slags
kommunikationsstrategi for den to-mandshær,
som Kilden hidtil har været, indgår lige præcis
ønsket om at styrke fællesskabet. Men Kilden
er jo blot en formidlingsplatform, som omdeles i
postkassen et par gange om året.

Så lad dette være en stærk opfordring til alle
- i alle aldre - om at blive medlem af kvarterets facebookgruppe. Den erstatter ikke Kilden
eller hjemmesiden, men den fungerer som en
dagligdagssnak over hækken med mulighed for
kommentarer og sjov. Og ja, det kræver en
facebook-profil at være medlem af gruppen,
men det kan man oprette til lejligheden og
derudover ikke bruge mere tid på det. Det er
ikke farligt.

Det levende fællesskab er jo det, der sker i den
daglige interaktion. Den findes både i gaderne
i nord og syd, men i meget høj grad også i
digitale rum. Og her vil jeg godt slå et slag for
vores fantastiske facebook-gruppe. For godt nok
kan den ikke erstatte den menneskelige interaktion, men hold da op, hvor er det en smart
opslagstavle til alt fra intimkoncerter, madbilletter, bogsøgning og pop-up loppesalg.

Rigtig god læselyst i dette trykte medie og
forhåbentligt på gensyn i det digitale univers.

Nå ja, jeg fik selv fingre i min første surdej
på den måde. Jeg har gennem samtaler med
nogle ældre beboere hørt visen om, at folk ikke
snakker sammen længere. Nu ved jeg jo ikke,

/Brit Larsen
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Nyt fra bestyrelsen
Af bestyrelsen

El biler, et uløst dilemma
Biler, der kræver opladning, bliver flere og flere
- både på vejene generelt og her i kvarteret. Det
var baggrunden at der i foråret blev samlet en
gruppe, der ville se på hvordan lade-struktur til
el-køretøjer kan indpasses i kvarteret.
Gruppen - repræsenteret af Christian Bjerrum-Nielsen- præsenterede bestyrelsen for de
foreløbige overvejelser og skitser til, hvordan
foreningen kan spille en rolle.
Bestyrelsen anser det for at være et prisværdigt, interessant og grundigt forarbejde.
Der er stadig elementer, der kræver undersøgelse og afklaring, og det vil gruppen nu arbejde
videre med. Hvis den når frem til et forslag, der
kan forelægges generalforsamlingen i februar, er
det tanken at afholde et informationsmøde forud
for generalforsamlingen.
Bestyrelsen fører en liste over husstande som
overtræder foreningens regulativer.
Bestyrelsen fører nu, som tidligere meddelt,
en liste over huse hvor der er sager om overtrædelser af foreningens regulativer. Bestyrelsen
drøftede kort, hvordan den liste skal føres i
praksis: Bestyrelsen vil ikke lege inspektører og
søge efter overtrædelser.
Men de sager, som bestyrelsen bliver bekendt med via henvendelser fra husejere, eller
som i forvejen er genstand for behandling i
bestyrelsen, vil blive noteret og oplyst til ejendomsmæglere/advokater/potentielle købere ved
en hushandel. Ejere af huse, der kommer på
anmærkningslisten, vil blive oplyst om at der er
en anmærkning, og hvad den drejer sig om.
Beboernes indsats for kvarterets liv og velbefindende fik en flot markering, da årets Hallow-

een blev markeret af små og store. Det var en
farverig aften, og bestyrelsen håber at der næste
år atter er nogen, der har overskud til at fyre op
under løjerne med en grill.
Ny medredaktør til Kilden søges
Der er brug for jer, der vil lægge lidt kræfter i for
kvarteret: Kildens redaktør gennem mange år
- Ann-Louise Madvig Sigfredsson - stopper, og
bestyrelsen takker for hendes store og værdifulde indsats.
Så tiden er inde til at der melder sig en makker til Brit Larsen, som sammen med hende vil
føre foreningens blad videre. Interesserede kan
kontakte Brit eller bestyrelsen.
Vil du hjælpe med nytårsfyrvækeriet?
Der er også brug for nogen med interesse for
fut i fejemøget: Det Store Nytårs-fyrværkeri på
Torvet kræver et hold af ædru fyrmestre og en
fyr-general; Henrik Nygaard er med som den
første, men der er behov for flere og for én, der
stiller sig i spidsen. Er du interesseret, så kontakt
bestyrelsen eller Henrik.
Også den musikalske nytårskur. 1. januar i
Berggreensgade, kan bruge en hånd eller to.
Generalforsamlingen 2022
Vi regner med at generalforsamlingen 2022
kan holdes i Charlottehaven, med normalt fysisk
fremmøde, og arbejder nu med forberedelse af
beretning, regnskab med mere.
Husk at hvis man ønsker at stille forslag til
generalforsamlingen, skal de være afleveret til
formanden senest den 24. januar 2022.
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Klima og energi
og gamle vinduer
Af Jørgen Fris Frederiksen Kildevældsgade 9

isoleret med Optho-glas, der isolerer nær samme værdi som almindelige termoruder.
Læs hvordan Raadvadcentret bl.a. inspirerede
os dengang:
Gode råd om vinduer i gamle bygninger
v. Søren Vadstrup Arkitekt (Vold mod bygningskulturen)
Citat: ”Vi har i Danmark mange vinduer af
træ, der har holdt i mere end 200 år uden at
rådne - vinduer som tilsyneladende kan holde
længe endnu. Samtidig ser vi helt nye vinduer
fra 1970-erne og 80-erne, som stort set må
skiftes ud efter 15-20 år, fordi de er ødelagte af
råd. Meget tyder på, at vi ikke gør det ret meget
bedre i dag.
Container efter container fyldt med smadrede,
men sunde og gode ældre vinduesrammer, - og
karme, i en fremragende trækvalitet og udførelse og med fornemme beslag tyder ikke på, at
ret mange indenfor byggebranchen har indset
dette paradoks: Vi smider dyrebare og kostbare
vinduer ud, der kan holde 200 år endnu, og
erstatter dem med nye, som vi erfaringsmæssigt
må kassere igen om 20-30 år”.

Vi havde gennem en årrække fra 2009 – 2018
en energigruppe, der på flere måder anskueliggjorde med viden og ideer til, hvordan vi i
hverdagen kunne arbejde med bedre vaner og
isolering af vores huse. Vi tænkte i brug af energi med et overordnet sigte på klima, der allerede
den gang fyldte meget.
Vi var den gang også i tæt samspil med Raadvadcentret, Nordisk Center for bygningsbevaring. Allerede tilbage i halvfemserne rensede
jeg alt træværk indenfor og udenfor, karme,
rammer og vinduer, helt ind til det gamle sunde
kærnetræ.
Jeg ser daglig ud af vores gamle vinduer med
de store lysninger. De store lysninger betyder
mere naturligt lys og varme ind, alt betinget af
vejret. Vores vinduer har siddet der siden huset
blev bygget for ca. 120 år siden. Siden har vi

Siden har vi i vores vinduer isoleret med
Optho-glas, der isolerer nær samme værdi som
almindelige termoruder. Ole Munck og jeg fra
energigruppen dengang, foretog for 7-8 år siden
en rundtur i kvarteret for at se på vinduer.
Jeg mener, at vi talte til, at ca. 30% af husene
stadig havde de gamle vinduer. Med de ca. 120
år på bagen. Hvor mange er der mon tilbage
endnu i dag?
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BEBOERSTAFETTEN

Strandvejskvarteret
var ikke førsteprioritet
Af Morten Just Blangsted, Kuhlhausgade 42

Strandvejskvarteret var ikke vores topprioritet,
da vi skulle skifte villaen i Køge ud med et rækkehus i København, jeg syntes det lå for langt
fra centrum.
Vi nåede faktisk at købe et hus i kartoffelrækkerne betinget, inden vi endte her. En beslutning
vi bestemt ikke har fortrudt.
Vi er to voksne, Gabriëlle og Morten, og er
endt på Kuhlausgade 42, der er supersøde
naboer til begge sider, overfor, bagved og
længere henne ad vejen, eller vi har kun mødt
rare mennesker. Uanset om det er en snak over
hegnet, sommerfest, fælles kaffe en søndag
eller bare et hej på gaden, så bliver vi mødt med
smil og venlighed.
Flytningen til København, og altså Strandvejskvarteret, viste sig at blive en længere
proces end vi lige havde forestillet os, et forkert
valg af første ejendomsmægler, gav en meget
lang salgstid, ret opslidende. Som sagt syntes
jeg, at Strandvejskvarteret var for langt væk fra
byen, men en god kollega, der nu er genbo,
syntes vi lige skulle kigge på kvarteret en gang
til, og genoverveje om ikke det måske var et
bedre sted.
Så vi tog cyklerne med til byen en søndag, og
cyklede fra mit kontor på Vesterbro herud, og
opdagede at det jo sådan set er ret tæt på det
hele. At det så ydermere er et meget homogent

arkitektonisk udtryk, og bygget som en landsby
omkring torvet var kun et plus, så vi vendte
kærligheden mod Strandvejskvarteret, der var
dog stadig et hus der skulle sælges…
Det lykkedes, og vi gik på husjagt, vi nåede
kun at se tre huse, inden vi valgte vores nuværende hjem. Nogle ejendomsmæglere kan godt
lide tæt kontakt til kunderne, så vi havde faktisk
ret svært ved at tale privat sammen under
fremvisningen, men loftet var vist for besværligt
for mægleren, så vi gik derop og enedes om at
her ville vi gerne bo.
Det meddelte vi så ejendomsmægleren, at vi
tager det til prisen og datoen, der lå 6 måneder
ude i fremtiden, men heldigvis passede med
vores salgsdato. Så vi overtog 1. april 2021 og
flyttede ind sidst i april. Vi brugte en del tid i de
6 måneder på at gå rundt i kvarteret, så hvis
I lagde mærke til et par der gik lidt for meget
rundt sidste vinter, så var det bare os.
Som alle ved er husene meget forskelligt
indrettet, og ruminddelingen er det svære at
ændre, altså hvor er badeværelset, men det var
lige som vi gerne ville have det, og vi kunne
stort set nøjes med at få malet fra kælder til
kvist. Det er selvfølgelig ikke ensbetydende
med, at alt er helt som vi gerne vil have det, og
vi har da allerede planer om ændringer, først
ude og senere inde.
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Noget af det bedste er baggrundslydene i haverne om sommeren, en kaffekværn der kører,
en der øver klaver, børn der hygger, porcelæn og
bestik på bordene der dækkes, og nu i den mørke tid, lysene i forhaver og baghaver, mange der
gør så meget ud af det. Det giver en helt særlig
fællesskabsfølelse, selv om vi ikke ved hvem der
laver lydene, så er det lyden af Strandvejskvarteret og en del af den gode oplevelse.
Og så alligevel er det ikke alle lyde der er
lige rare, vi havde i sommer en solsort der ikke
sang helt rent, det kan vel betegnes som en
hæs solsort. Og hvad den ikke havde i lydpragt
havde den til gengæld i ihærdighed, måske var
der ingen der bed på sangen, og derfor blev den
ved og ved og ved og ved. Vi satser på den finder et andet sted at bo til næste sommer, eller
har fået lidt undervisning i løbet af vinteren.
Årsagen til at vi gerne ville til København,
var den enkle, at vi brugte København mere og
mere, og nærmest kun kørte til Køge for at sove.
At vi så begge har fået reduceret transporttid er
kun et plus. Vi har byttet den ene bil til nye cykler, og vi cykler nu begge til jobbet, det er altså
langt bedre end køen på Køge Bugtmotorvejen

frem og tilbage.
Vi lærer stadig at bruge byen og alle de
kulturelle tilbud, og søger konstant efter kilder
til inspiration om den næste oplevelse. Bare det
at gå en tur i vores kvarter en aften uanset om
det er en sommeraften, til Halloween eller mens
der er lys på huse og i haver, er ligegyldigt, her
er smukt, roligt og fantastisk hyggeligt.
Jeg spillede allerede tennis i B93 inden flytningen, og det er virkelig blevet let at komme til
banerne og tabe til min ældste søn, for jeg lader
ham selvfølgelig vinde.
Det er ydermere gået op for os at vores kvarter har en højere diversitet end hvor vi kommer
fra, det lagde vi ikke mærke til da vi kiggede på
huse, skønt at høre børnene lege med hinanden
og tale engelsk, fransk og andre sprog, men
det har gjort at vi føler os endnu bedre tilpas.
Gaby har hollandsk pas, men boet og arbejdet i
Danmark siden 2011.
Vi glæder os til at møde endnu flere rare
mennesker i kvarteret, være med i fællesskabet
og passe på vores unikke huse, vi satser på at
blive hængende længe.
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De gamle smedejernshegn
Af Susi Bærentzen, Kildevældsgade 1

I de første mange år af Strandvejskvarterets
levetid udgjorde vores fine gamle huse hjem for
arbejderne på Burmeister & Wain (B&W værftet),
og minderne fra de tidligere smede, skibsbyggere
og metalarbejdere pryder stadig omkring mange
af kvarterets huse i form af de originale smedejernshegn.
Arbejderne havde nem adgang til materialer og
de nødvendige færdigheder for at kunne kreere
hegnene, og deres individuelle præg er noget af
det, der gør vores kvarter særligt. Tidens tand og
moderne brug af især vejsalt har tæret på dem,
men det er der heldigvis råd for - både til eget
gør-det-selv projekter og med professionel hjælp.
Hegnet omkring hjørnebygningen på Kildevældsgade 1 er siden 2015 blevet gennemrenoveret,
og vi vil her dele lidt gode råd til interesserede,
som går med samme tanker.
De originale hegn
Det er først og fremmest vigtigt at huske, at de
originale hegn ligesom husene selv, er bevaringsværdige. Det betyder også, at ændringer ikke
uden videre kan foretages uden tilladelse fra Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) og bestyrelsen i
Husejerforeningen. Når det er sagt, er vedligeholdelse ikke blot tilladt, men også anbefalet for at
passe på de fine
hegn. Hvis man
er i tvivl om en
tilladelse er nødvendig, er det
altid en god idé
at tjekke, hvad
der egentlig er
givet tilladelse

til i sin tid. Her et eksempel fra Kildevældsgade 1,
hvor de originale tegninger fremgår. Tegningerne
kan man se under byggetilladelserne i det digitale
arkiv eller ved henvendelse til TMF.
Løbende vedligehold
– rustfjerning og maling
Hvis hegnet er rustent og tæret, kan man med
simple midler og hårdt arbejde gøre rigtigt meget
selv for at udbedre det. I den forbindelse er det
vigtigt at huske, at hegnene er gamle og derfor
dybt nede formentlig er malet med en form for
blymaling. Den er ofte let at genkende som en
karakteristisk mørk-orange maling. Denne maling
er giftig (og af samme grund bliver den ikke solgt
mere), så ved nedslibning er det nødvendigt med
en maske, briller og handsker.
Resultatet – før og efter- en hel del timers hårdt
slid. Til at slibe rusten væk er brugt en stålbørste
og groft sandpapir. Husk, at slibe helt ned til
rusten er væk. Hvis der er store ujævnheder i
hegnene, kan disse spartles ud med metalmasse
og derefter slibes jævne.
Efter nedslibning er der malet med en metalmaling i fraven Vognmandsgrøn eller Københavnergrøn, som er en af de godkendte farver til
vinduer, døre og hegn i kvarteret.
Større renoveringsarbejder
– Udskiftning af stolpebunde
Et af de steder, hvor hegnene nemt tager skade,
er lige omkring bunden af stolperne, som bærer
det. Her kommer der masser af vejsalt og andet,
som lægger sig ved fundamentet og skaber rust.

Den originale tegning fra byggetilladelsen til etableringen
af hegnet på Kildevældsgade 1 ii 1909.
Den originale tegning fra byggetilladelsen til etableringen af hegnet på Kildevældsgade 1 ii

Udskiftning af hele hegnsdele

Hvis dele af hegnet er helt væk, f.eks. en hel sektion eller en l
nøjagtigt efter de originale tegninger. I sommers fik vi gjort he
komplet med en helt ny låge, lavet efter de originale tegninge
forsvundet for år tilbage, så der var ikke anden vej frem end a

genkende som en karakteristisk mørk-orange maling. Denne maling er giftig (og af samme
grund bliver den ikke solgt mere), så ved nedslibning er det nødvendigt med en maske,
briller og handsker.
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nøjagtigt efter de
originale tegninger.
I sommers fik vi
gjort hegnet på
Kildevældsgade 1
komplet med en
helt ny låge, lavet
efter de originale
tegninger. Den
gamle låge var
forsvundet for år
tilbage, så der var
Raadvad Smedie i fuld gang med opsætning af den nye låge
ikke anden vej frem
Hvis man kaster sig ud i større projekter som dette, er det væ
hegnene
end at lave en helt
ny.er bygget for over 100 år siden. Dvs. de står ikke alti

1.

Hegnet Kildevældsgade 1 før slibning og maling

Hegnet Kildevældsgade 1 før slibning og maling

2.

Resultatet – før og efter- en hel del timers hårdt slid. Til at slibe rusten væk er brugt en
stålbørste og groft sandpapir. Husk, at slibe helt ned til rusten er væk. Hvis der er store
ujævnheder i hegnene, kan disse spartles ud med metalmasse og derefter slibes jævne.
Efter nedslibning er der malet med en metalmaling i fraven Vognmandsgrøn eller
Københavnergrøn, som er en af de godkendte farver til vinduer, døre og hegn i kvarteret.
Hegn
efterrenoveringsarbejder
slibning
og malingKildevældsgade
1. Hegnet
før slibning
Større
– Udskiftning af1stolpebunde

bestilt en ny låge eller andet præcis efter mål, så kræver det o
på plads. Det har de kyndige smede heldigvis helt styr på.

og maling

Et af de steder, hvor hegnene nemt tager skade, er lige omkring bunden af stolperne, som
2. Hegn efter slibning og maling
bærer det. Her kommer der masser af vejsalt og andet, som lægger sig ved fundamentet og
skaber rust.
Hegn efter slibning og maling

3

Hvis stolperne er helt
gennemtæret, kan
det
3
betale sig at få den nederste del skiftet med
professionel hjælp.
For to år siden fik vi
Raadvad Smedie til at
stå for udskiftningen
af et par stykker på
Kildevældsgade med et
særdeles flot resultat.
Processen er ganske
Eksempel
gennemtæret
Eksempel på på
gennemtæret
stolpe stolpe
enkelt at
Hvis stolperne
er helt
gennemtæret,
kan detbliver
betale sig
at få den nederste
skiftet med
det
nederste
stykke
”hugget
ud” afdelfundaprofessionel hjælp. For to år siden fik vi Raadvad Smedie til at stå for udskiftningen af et par
stykker på Kildevældsgade
et særdeles
flotstykke
resultat. Processen
er ganske
enkelt at det
mentet ogmed
skåret
af et
over det
gennemnederste stykke bliver ”hugget ud” af fundamentet og skåret af et stykke over det
tærede
stykke.
Derefter
stykket
medpå.etNår
gennemtærede
stykke. Derefter
erstattes
stykket erstattes
med et nyt stykke,
som svejses
hegnet er malet over, er det så godt som nyt igen. Arbejde som dette kan man søge tilskud
nyt stykke,Hegnslegat,
som svejses
på. Når hegnet er malet
til ved Husejerforeningens
jf. nedenfor.
over, er det så godt som nyt igen. Arbejde som
dette kan man søge tilskud til ved Husejerforeningens Hegnslegat, jf. nedenfor.
4

Udskiftning af hele hegnsdele
Hvis dele af hegnet er helt væk, f.eks. en hel
sektion eller en låge, kan disse også genskabes
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Hvis man kaster sig ud i større projekter som dette, er det værd Gode
at skrive
sig bag øret, at hegnene
råd og økonomisk støtte
Hvis 100
du drømmer
om at renovere
gamleikke
smedejernshegn,
er bygget for over
år siden.
Dvs. deditstår
Center for Bygningsbevaring i Raadvad. Her kan du finde en v
altid snorlige, ogSmedejern
selvomPå man
har
bestilt
en
ny
Bygninger, som er guld værd.
låge eller andetHusk
præcis
efter mål, så kræver det
også, at hvis du skal ud i større restaureringsarbejder, so
kan du søge
Strandvejskvarteret
ofte et par justeringer
atHusejerforeningen
få det på plads.
Det har om økono
Hegnslegatet. Her kan du få dækket op til 50 % af udgifterne,
de kyndige smede
heldigvis
helt
styr
på.
op til 10.000 DKK. Hvert år er der afsat 20.000 DKK i foreninge
mv. kan læses på Husejerforeningens hjemmeside.

Gode råd og økonomisk
støtte
Hvis du i øvrigt har spørgsmål om smedejernshegnene eller b
mere,
du også
altid velkommen
til at sende mig en besked
Hvis du drømmer
omer at
renovere
dit gamle
smedejernshegn, så tjek først hjemmesiden for
Center for Bygningsbevaring i Raadvad. Her kan
du finde en vejledning Gode Råd om Smedejern
På Bygninger, som er guld værd.
Husk også, at hvis du skal ud i større restaureringsarbejder, som kræver professionel hjælp, kan
du søge Husejerforeningen Strandvejskvarteret
om økonomisk støtte i form af Hegnslegatet.
Her kan du få dækket op til 50 % af udgifterne,
svarende til et tilskud på helt op til 10.000 DKK.
Hvert år er der afsat 20.000 DKK i foreningens
budget til støtte, og krav mv. kan læses på Husejerforeningens hjemmeside.
Hvis du i øvrigt har spørgsmål om smedejernshegnene eller bare er nysgerrig efter at høre
mere, er du også altid velkommen til at sende
mig en besked på susibaerentzen@gmail.com
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Affaldsordning for husejerne
i Strandvejskvarteret
Der er ikke andre husejere i København, der bor
så tæt, og som samtidig har en affaldssordning,
hvor vi deler og bruger naboernes affaldsspand
fordelt efter indhold.
Vi skal kun have et begrænset antal affaldsspande i hver forhave. Og vi skal blot ind til de
nærmeste naboer for at komme af med affaldet.
Ordningen er et resultat af et godt samarbejde med Kbhs. kommune, som affaldsgruppen
løbende er i dialog med.
Vi skal passe godt på den ordning. Alle husejere bør være aktive for at ordningen virker, og
for at vi kan beholde den.

er vanskeligt at kommen ud til vejen med
affaldscontainere.
2. 	Den gule trekant 10 m parkeringsafstanden
fra Berggreensgade var ikke synlig. Der
parkeres ulovligt, og det forhindrer renovationsbiler i at kunne svinge rundt.
3.	Der parkeres for tæt op til beplantningskummerne i sydgaderne, så renovationsbilen
ikke kan passere og komme gennem gaden.
Beplantningen ødelægges derved i modsatte
side.
Hvad og hvornår det afføder ændringer, er der
ikke sat tid på.
Vi kan kun selv være opmærksomme på at
hjælpe hinanden med udfordringerne som mest
handler om individuelle forberedelser:
Adgangsvejen skal holdes fri for cykler, haveredskaber, bevoksning o.lign.
Containerne skal vende, så de er lette at trække ud, og måske på afhentningsdagen blive enige
med gadens beboere, at lade en enkelt gennemgang rutinemæssigt være tilgængelig midtvejs
mellem den lange række af parkerede biler.

Affaldsgruppens arbejde
Affaldsgruppen er en frivillig arbejdsgruppe,
der har kontakt til KK.dk/affald, og har ingen
beslutningskompetence.
Samarbejdet er baseret på en fælles interesse
og samarbejde mellem husejerne og kommunen.
Ideen er at stabilisere vores ordning, og på sigt
være medspiller i den videre aftale for Strandvejskvarteret.
Affaldsafhentning, parkeringer og
forhindringer
Repræsentanter fra KK.dk/affald, Renovationsselskabet Trafik og miljø, havde primo nov. 2021
en rundtur i Strandvejskvarterets gader for at se
på forholdene.
Væsentligste synlige problemer blev iagttaget.
1. B iler parkeret i gaderne står så tæt, at det
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Din matrikels aftale
www.kk.dk/affald
Vælg: Nem affaldsservice
Indtast din adresse:
Vælg: overblik
Det fremgår, hvad du har på din matrikel
Det fremgår hvem du deler med
NB! Renovationsfolkene informerer via
et rødt notatfelt på opslaget, hvis der er
en meddelelse til matriklen.

Hvis du skal foretage en bestilling, eller
sende en besked til kommunen, så følg
nedenstående fremgangsmåde.
www.kk.dk/affald
Vælg: Nem affaldsservice
Indtast din adresse:
Vælg: besked til kommunen
Bekræft at du er ansvarlig og udfyld
oplysninger, vælg tema
- og følg vejledningen...
Foreningens hjemmeside:
www.Strandvejskvarteret.dk
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Hjertestarteren har
holdt flyttedag
– samme gade, ny matrikel

Vores Hjertestarter
er blevet
flyttet til Kuhlausgade
nr 31.gade, ny matrike
Hjertestarteren
har holdt
flyttedag
– samme
Vi har fået et fint nyt skab, der er let at åbne.
Den er nu tilmeldt netværket igen.
Søg på Kuhlausgade i linket. https://hjertestarter.dk/find.../find-hjertestartere...

Vores Hjertestarter er blevet flyttet til Kuhlausgade nr 31.
Et skab,
lille tip:der
Smuterforbi
en dag, hvor du
Vi har fået et fint nyt
letden
at åbne.

har tid, så ved du lige præcis hvor den er,
hvis du en dag
skulle
brug
for det.
Den er nu tilmeldt netværket
igen.
Søgfåpå
Kuhlausgade
i linket.

https://hjertestarter.dk/find.../find-hjertestartere...

Hjertestarteren har holdt flyttedag – samme gade, ny matrikel
Vores Hjertestarter er blevet flyttet til Kuhlausgade nr 31.
Vi har fået et fint nyt skab, der er let at åbne.

Den er nu tilmeldt netværket igen. Søg på Kuhlausgade i linket.
https://hjertestarter.dk/find.../find-hjertestartere...

Et lille tip: Smut forbi den en dag, hvor du

Et lillehartip:
Smut
forbi
den
tid, så ved
du lige præcis
hvor den
er, en dag, hvor du
hvis du en dag skulle få brug for det.

har tid, så ved du lige præcis hvor den er,Lene Lerche Thomsen tilbyder et lille hjertes
12
Hjertestarteren selvtester en gang /dgn. Et g
hvis du en dag skulle få brug for det.
skiftes. Batterierne holder i 5 år, men har de
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Lene Lerche Thomsen tilbyder et lille hjertestarterkursus til dem, som ønsker det:
Hjertestarteren selvtester en gang i døgnet.
Et grønt ✔ = OK
og et rødt ✖ = batterierne skal skiftes.
Batterierne holder i 5 år, men har de været i
brug forkortes levetiden.
Pads holder i 5 år og skal skiftes næste gang
23/9 2023.
Hjertestarternetværket giver mig besked, når
den har været i brug og Pads og batterier skal
skiftes. Hvis den har været i brug, kommer
den retur med nye Pads og batterierne bliver
checket.
Her får jeg også direkte besked og skal godkende den inden den atter tilmeldes til netværket.
Jeg har undervist i mange år på RH i kritisk
syge børn og genoplivning af børn og voksne.
Jeg er stoppet på RH, så er ikke sikker på, hvad
jeg kan låne af udstyr, men vi kan sagtens lave
teorikurser med max 5-6 / hold, hvor vi ser på
hjertestarteren og gennemgår de nyeste guidelines fra 2021.
Skriv en mail til: lenelt@me.com hvis I er 5-6
personer som gerne vil opdateres!
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Kickstarten af mandagen
opstod i komponistkvarteret

Måske har du været der som gæst, måske
har du blot læst om det. En ting er i hvert fald
sikkert, Moving Mondays i Park Bio, har været
med til at kickstarte en ellers nogle gange oplevelsesfattig mandag på Østerbro. Kilden har talt
med Marie Caroline Elbæk Schjeldal, der bor i
komponistkvarteret og er kvinden bag konceptet.

på tegnebrættet med at skabe nogle livetalks
med nogle af de folk, jeg normalt ville have lavet
en podcast med. Lidt tilfældigt kommer jeg i
kontakt med Park Bio, og de havde et ønske
om at få mere liv i mandagen post corona. Så
gav 1 plus 1 pludselig 3, og her opstod ideen
til Moving Mondays,” fortæller Marie Caroline
Elbæk Schjeldal, der bor i Weysesgade. At det
har været vidt forskellige emner der har været
på plakaten, har været helt bevidst.

Moving Mondays består i alt sin enkelthed af
otte mandage i træk, hvor man i Park Bio har
kunnet opleve livetalks og filmvisninger med afsæt i så vidt forskellige emner som Afghanistan,
UFO’er, Byudvikling, Kunst og meget andet. Men
hvordan opstod ideen egentlig?

”Det har været vigtigt ikke at forsøge at konkurrere med de film, der allerede går i biografen,
men i stedet lade filmene være en forlængelse
af livetalken. Som i virkeligheden nok er det
bærende element. Derfor har vi valgt forskellige
nicher og ladet os blive inspireret af dem i for-

”Jeg havde i regi af min lille virksomhed FALLUCKA hvor vi producerer podcast, haft ideen
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Illustration - forslag

hold til film valg. Livetalken, hvor vi havde besøg
af Frederik Gottlieb journalist på DRs Flyvende
Tallerken og tidligere Jagerpilot Søren Sørensen,
hvor vi talte om UFO’er, er et godt eksempel på
konceptet vi gerne vil ramme. Vi havde stort set
fuldt hus, selvom det i princippet er et lidt smalt,
men meget fascinerende emne.”

moderatorer, som rent faktisk bor her i kvarteret.
De er valgt for deres faglighed, men samtidig
enormt hyggeligt, at henvendelsen kunne ske
over hækken så at sige,” fortæller Marie.
Fortsætter i det nye år
Moving Mondays sidste udgave i 2021 er 29.
November, men meget tyder på, at det succesrige koncept fortsætter;

Flere af Moving Mondays arrangementerne, har
desuden haft lidt ekstra lokalt tilsnit, her fra
kvarteret:

”Vi er faktisk så småt i gang med at kigge ind i
2022. Vi kommer til at lave nogle små justeringer. Blandt andet ser jeg lige nu på, om vi skal
gøre det hver fjortende dag eller en gang om
måneden, så der er lidt mere tid i mellem. Det
er den slags, vi sætter os ned og kigger på nu,”
siger Marie.

”Nu bor vi jo heldigvis et sted med søde naboer. Så i forbindelse med det forholdsvis store
puslespil, det er, at sammensætte livetalks og
film. Ikke mindst i forhold til at få alle datoer til
at passe alle. Så har der været flere gæster og
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MENINGSMÅLING:

Nu lidt klogere på Kilden
Af Brit Larsen, redaktør

I foråret sendte vi et spørgeskema sammen med
den trykte udgave af Kilden samt via Facebook.
Målet med rundspørgen var at tage temperaturen på, om formatet og indholdet rammer plet
samt at få en indikation af, om folk overhovedet
læser Kilden.

en: ”Det er så hyggeligt at modtage fysisk. Man
får så sjældent post og online falder bare ind i
mængden af så meget andet.” Flere beskriver
Kilden som et bindeled, og som en skriver: ”Jeg
er ikke så meget på facebook, så Kilden er i høj
grad medvirkende til, at jeg kan følge med.”
En respondent har dog øje for redaktionens
arbejdsbyrde: ” Måske et blogformat vil sænke
byrden for redaktionen og give mere løbende
publikation.” En anden bringer et miljøaspekt
ind: ”Kvaliteten af papir & trykning af farver
behøver ikke være så høj taget i betragtning, at
bladet for de flestes vedkommende sikkert bliver
smidt ud efter læsning, da det kan genfindes
på nettet. Det vil være fint at indtænke klima og
ressourcer i både genbrugspapir/trykning/transport fra trykkeri og økonomi.”

VORES HOVEDKONKLUSIONER PÅ
BAGGRUND AF DE KVANTITATIVE SVAR
På baggrund af de indkomne svar tør vi godt
konkludere, at Kilden generelt bliver læst og
påskønnet. Af de mange kommentarer som folk
har skrevet, fremgår det, at Kilden er en væsentlig informationskanal som binder kvarteret
sammen.
PAPIR ELLER DIGITALT?
Et at de helt store emner, som vi i redaktionen
var nysgerrige på, var appetitten på en digital
udgave af Kilden. Blandt den tredjedel af beboerne, der har besvaret spørgeskemaet, er der
ikke overvældende appetit på at gå digitalt. Dog
er der - ikke overraskende - en sammenhæng
mellem alder og digital appetit. Blandt de 33
respondenter, der svarer, at de gerne fremover
vil modtage Kilden digitalt via nyhedsbrev eller
hjemmesiden, er gennemsnitsalderen 45 år. Til
sammenligning er gennemsnitsalderen 61 år
blandt de 86 respondenter, der svarer, at de gerne vil fortsætte med at modtage Kilden på papir
som sædvanligt.

Det er virkelig dejligt for os som redaktører at
læse jeres mange besvarelser, og det giver os
nogle vigtige pejlemærker i det videre arbejde
med Kilden. Vi kan ikke afvise, at vi opruster
digitalt, men vi kan godt love, at der fortsat vil
være en Kilden i papirformat.
INDBLIK I BESVARELSERNE
Hvor mange har svaret?
•	Vi har modtaget i alt 123 besvarelser. Med
393 husstande, lander vi på en svarprocent
på 31%, hvilket er tilfredsstilende i denne
type undersøgelser.
•	Af de 123 besvarelser, har vi fået 101 digitalt
(82%) og 22 på papir (18%).

I kommentarerne giver folk primært udtryk for,
at det er hyggeligt med papirformatet. Fx svarer
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Hvem har svaret?
•	Indflytningsår. 110 respondenter har angivet
hvor længe de har boet i kvarteret. Medianen
for indflytningsår er 2005, dvs. 16 år.
•	Alder. 88 respondenter har angivet deres
alder. Gennemsnittet lander på 50,5 år i et
spænd mellem den yngste respondent på 15
år og den ældste på 81 år.

Billeder taget af redaktionen.

Side 5

Side 14

Side 17

FLYTTEDAG
MED MANÉR

BEBOERSTAFET

REFERAT FRA
GENERALFORSAMLINGEN
Side 5

NY BOG OM
KVARTERETS HISTORIE

Hvad har folk svaret?
• 87% svarer, at de modtog efterårsnummeret
af Kilden
• 78% læser det hele eller det meste af Kilden,
mens 10% slet ikke læser den
• 86% svarer, at artiklerne enten er meget
relevante eller relevante
• 87% har læst tidligere udgaver af Kilden
•	70% vil gerne modtage Kilden i papirformat
som sædvanligt, mens 28% gerne vil modtage det digitalt enten via mail eller på hjemmesiden

Billeder taget af redaktionen.

Side 16

SENESTE NYT FRA
AFFALDSGRUPPEN

Side 18

JULEKONKURRENCE

•	I kunne lave artikler med billeder fra folks
huse. Indvendig som udvendig. Det giver
god inspiration. Fx 10 forskellige køkken
løsninger. Gode bud på kælder renoveringer.
Hvilke planter kan gro i haven. Havevandring
arrangement kunne arrangeres igen. Åbent
hus for beboere.
•	Kan super godt lide beboerstafetten. Måske
der kunne være mere inddragelse af beboerne i udvikling af redaktionelt stof?
•	Vi har også fået en fin bog “Husene er kun
til låns”. Måske gemmer der sig flere fine
historiske fortællinger?

FORSLAG FRA KOMMENTARFELTET
(uddrag)
•	Måske lidt mere fokus på aktiviteter. Selvom
der er lang tid til kan alt fra gå ture, halloweeen og loppemarkeder måske have en side
med en slags kalender i hvert nummer

•	Nyttige tips, nyt om regler, vigtige adresser
og ansigter på naboerne. Og vi går jo ikke
med navneskilte, så det er fint med billeder
og tekster, der præsenterer os for hinanden.
Kilden er med til at binde kvarteret sammen
mellem stenene vi har til låns.

•	Måske der kunne være historier fra folk som
har lavet ombygning (store og små ting. Inde
og ude). Før og efter billeder og lidt om udfordringerne samt processen/håndværkerne.

•	Flere artikler om praktiske ting, fx brøndrensning, splitanlæg, rør, rens af tagrender osv.
	Fx noget om ‘coronahunde’ / at være hundeejer

•	Jeg tænker måske Kilden kunne have en
børnenes side og få børn til selv at skrive
om deres liv. Tegne tegninger. Eller tips til
legepladser og sjov.

Skulle nogen have lyst til at dykke ned i kildematerialet, ligger det også tilgængeligt på hjemmesiden med diagrammer. Naturligvis barberet
for personfølsomme data.
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Halloween løb traditionen tro
af stablen d. 31. oktober
Aftenen bød igen på slik i rå mængder og hygge
og uhygge på den mørke oktober aften på
kanten til november.
I Strandvejskvarteret afholdes det altid på selve
dagen og det er uanset om det er en søndag
aften. I år var ingen undtagelse. Mange ny tilflyttere havde stillet spørgsmål om ”arrangementet”
og på facebook skrev en beboer således:
SÅ ER DET PÅ SØNDAG DET ER HALLOWEEN!
Vi starter som altid kl 18.30 og hvis i ønsker
besøg af kvarterets unger, så godt med lys i
græskarene, eller anden form for udsmykning så
de kan se at de må banke på.
Husk jeres dejlige unger på at holde den gode
tone, altså sige “slik eller ballade”.
Hvis i løber tør for slik så bare sluk for græskarene eller måske evt. sætte et skilt i vinduet der
fortæller den triste nyhed om mangel på slik!
Efter afholdelsen er der dog ytret ønske om at
det kunne starte tidligere for de lidt yngre børn,
som jo har tidligere sengetid. En idé kunne være
en trådstart ugen op til halloween næste år, så
det er muligt at imødekomme ønsker om en
tidligere start for de yngre børn.
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NY HJEMMESIDE:

strandvejskvarteret.dk
nu til mobil og tablet
I begyndelsen af oktober så frugten af lang tids
arbejde endelig dagens lys. En ny hjemmeside
for kvarteret var født. Webgruppen bestående af
Gorm, Bente og Søren har arbejdet i lang tid med
at flytte meget af det gode indhold fra den gamle
hjemmeside over på en ny platform. Virkelig godt
arbejde og stor tak for indsatsen som vi alle kan
have glæde af!

hjemmesiden og kvarterets øvrige platforme
arbejdes der løbende på at forbedre.
Gammel vin på ny CMS
Det er oplagt at spørge, hvad forskellen på den
nye og gamle hjemmeside er. Indholdet er der
ikke pillet ret meget ved, så som beboer er der
stadig virkelig meget nyttig information at hente.
Til gengæld fremstår siden helt ny, og den kører
langt bedre end før på mobiltelefoner og tablets.
Det er væsentligt at nævne, at hele konverteringen er foregået for de midler, som generalforsamlingen har godkendt. Foreningen har
betalt 21.250 kr. til konsulenterne. Men det hele
var ikke kommet i hus uden en kæmpe frivillig
indsats fra de tre webredaktører, Bente, Søren og
Gorm. De har brugt rigtigt mange timer og dage
på at konvertere hjemmesidens nyheder manuelt
til det nye system, dér hvor konsulenterne ikke
kunne håndtere det automatisk. Konverteringen
tog 1½ år, selv om planen oprindeligt lød på 3-9
uger.

Hjemmesidens indhold, nyhedsbrev
og kommunikation
Hvis du er ny i kvarteret, har du måske allerede
orienteret dig på hjemmesiden. Eller måske er
dit medie mere kvarterets facebookgruppe, som
i skrivende stund har næsten 900 medlemmer.
Især til ære for den sidste kategori, er det værd
at minde om alt det meget, man kan finde på
hjemmesiden.
Det er her, du finder relevante oplysninger om
generalforsamlinger, bestyrelsens arbejde,
hvad du må ændre i dit hus, hvordan du renser
din brønd, hvornår der er storskrald, hvad du
kan plante i din have, og hvornår vi mødes til
nytårskur og fastelavn mmm. Hjemmesiden er
’foreningens A4-mapper’, hvor man kan finde
såvel helt aktuelle som historiske dokumenter.
Hjemmesidens redaktion udsender nyhedsbreve 4-8 gange pr år. Man kan tilmelde sig som
abonnent, ændre mailadresse eller framelde sig
på siden ‘Alle nyhedsbreve’. Samspillet mellem

Det er også væsentligt at vide, at formålet med
opdateringen primært har været af hygiejne-årsager. Altså at sikre, at indholdet og siden er
driftssikre. Derfor er der ikke kælet specielt meget for look and feel, som man kender fra andre
hjemmesider. Webgruppen definerer formålet
med hjemmesiden således:
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Vores overordnede mål er at bidrage med:
• Et informationsmedium for kvarterets beboere,
de 393 husejermedlemmer og bestyrelsen.
• Nyttig information med fokus på vores kvarters
interesser og behov.
• Styrkelse af kvarterets demokrati ved at støtte
en informeret debat.
Nyttig information definerer vi som oplysning, der
er sand, relevant og forståelig for brugerne.
Vi bruger mindre tid på æstetik, billeder, underholdning, personlige historier eller hyggesnak, da
alt det bliver bedre dækket af Facebook-gruppen
og Kilden.
Vi satser også på andre delmål, fx:
• Gøre kvarteret mere synligt, også for folk
udefra, herunder potentielle huskøbere
• Kombinere det moderne og det traditionelle i
kvarteret
• Skabe nærhed og identitet i vores boligkvarter.
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Tjekliste til nye beboere
Hjemmesiden	Hvis du vil vide mere om vores huse, hvordan du tænder/slukker
		
for varmen/vandet/strømmen
Materialekælderen

Her kan låne det meste, hvis du skal holde fest eller bygge om

Facebook

Hvis du vil give noget væk, modtage noget eller have et hurtigt svar

Lokal valuta

= (ordentlig) vin

Flere af årets begivenheder fejres normalt her i kvarteret: julemarked, fastelavn, Børnenes dag,
sommerfest, Halloween og nytårsaften med fyrværkeri og nytårskur dagen efter. Også komponisternes runde dage bliver markeret i et eller andet omfang.

Følger du
strandvejskvarteret
på de sociale medier?
Vi har skam både en hjemmeside, en facebookside, en youtube kanal og en instgram side.
Du kan være med til at tilføje indhold.
Brug #strandvejskvarteret når du lægger noget op på de sociale medier. Så kan andre
også nyde vores fine kvarter.
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el; Corfixen
Opgav
Christian
2980 0884
Haver og hegn;
Christian
Corfixen
2980
0884
Christian
Corfixen
2980
0884
Haver
og
hegn;
Suppleant
Kuhlausgade
37
M
6161
3034
cteglers@gmail.com
Haver og hegn;
Affald
Haver
Jakob Bjerre
2671 1602
Gader og fortove Jakob Bjerre
2671
1602
Jakob
Bjerre
2671
1602
Gader
og
fortove
Suppleant
Berggreensgade 13
M 3195 2425
kontakt@anestenbak.dk
Jesper Øland Pe
Gader
og fortove

fortove

Niels W. Gades G

land Petersen
Gades GadeUDEN
53 FOR
616
and@hotmail.com
:
rotter, vand, el;

Suppleant
M 2172 3616
Suppleant
Materielkælder
iH
jesper_oland@ho
Louise Garde Wibroe
Opgaver:
BESTYRELSEN BIDRAGER Christel Teglers
Ring
hverdage
kl.
16-18 og a
Kuhlausgade
34
Kasserer
Hjemmeside
Kloakker, rotter,
Kuhlausgade 37
Kasserer
Hjemmeside
Jørgen Frederiksen
2049
Kasserer
Hjemmeside
M 2969 6986
Affald
M 6161 3034Lars Bjerregaard
Jan
Væver
2579
Søren
Borch
louise@wibroe.dk
Lars
Bjerregaard
Søren
Borch
cteglers@gmail.com
Esben
Wolstrup Suppleant
Lars Bjerregaard
Niels W. Gades Gade 44
Berggreensgade
50 4092
Opgaver:Søren Borch
NielsGade
W.Opgaver:
Gades
Berggreensgade
50
Christian
2980
W
Niels W. Gades
44 GadeM44
2613 2600
50
M 2025 Corfixen
7667 Louise Garde
Haver og Berggreensgade
hegn;
Kuhlausgade
34
M
2613
2600
M
2025
7667
Jakob
Bjerre
2671
Haver
og
hegn;
Gader
og
lars.bjerregaard@hotmail.com
M 2613 2600
hjemmeside@strandvejskv
Gader og M
fortove
2025 7667
M 2969 6986

lars.bjerregaard@hotmail.com
hjemmeside@strandvejskvarteret.dk
fortove; Arrangementer
Opgave: Kasserer
Opgave: Webadministrato
lars.bjerregaard@hotmail.com
hjemmeside@strandvejskvarteret.dk
louise@wibroe.dk
Opgave: Kasserer
Opgave: Webadministrator
for Opgaver:
www.strandvejskvarteret.d
Opgave: Kasserer
Opgave: Webadministrator
for
t
Haver og hegn;
www.strandvejskvarteret.dk
Materielkælder i Hornemansgade 2
www.strandvejskvarteret.dk
arde Wibroe
Gader og fortove
Lars Bjerregaard
Gorm
Ann-Louise
Brit Larsen
Søren Borch
Kasserer
Hjem
Ring hverdage kl. 16-18 og aftal tid:
ade 34
Rye-Andersen
M. Sigfredsson
Jørgen Frederiksen
2049 1701
986
Lise Fogh
Lars Bjerregaard
Søren
Ann-Louise M. Sigfredsson
Jan Væver
2579 3333
Kasserer
Niels W. Gades Gade 44
MNiels
2613W.2600
lars.bjerregaard@hotmail.com
ibroe.dk Lars Bjerregaard
Berggreensgade
50 Berggr
Lise Fogh
Kasserer
Gades
Hornemansgade 8,1
Ann-Louise
M. Sigfredsson
Lise Gade
Fogh44
Ann-Louise
M. Sigfredsson
4092 6692
:
Gorm Rye-Andersen Esben Wolstrup
Webadministrator
Weysesgade
49		 M 2613 2600
hjemmeside@strandvejskvarteret.dk
M 5090 9214
Berggreensgade
50
M 2025
M 3056 5945
Hornemansgade
8,1
Lars Bjerregaar
Berggreensgade
50
Christian
Corfixen
2980
Hornemansgade
8,1 0884
hegn;
Opgave:
Ann-Louise M. Sigfredsson
Ansv.
redaktør,
Kilden
Hornemansgade
8,1
Mlars.bjerregaard@hotmail.com
3056 5945
kilden@strandvejskvarteret.dk
M 5090 9214
Niels W. hjemm
Gades G
Opgave:
M 3056
5945
M 5090 9214
Jakob Bjerre
2671
1602
M
3056
5945
fortove
M
2613
2600
Redaktør
Kilden
Opgave:
Kasserer
Opgav
Brit Larsen
Redaktør, Kilden
47
M 3079 5069
kilden@strandvejskvarteret.dk
Opgave:
Redaktør
Kilden (ansv)
Opgave: Heisesgade
Opgave:
lars.bjerregaard@
Opgave:
kilden@strandvejskvartere
www.s
Redaktør Kilden
Søren Borch
HjemmesideRedaktør Kilden
Berggreensgade
50
M 2025 7667
hjemmeside@strandvejskvarteret.dk
kilden@strandvejskvarteret.dk
Opgave: Kassere
(ansv)
Redaktør
Kilden
Redaktør Kilden (ansv)
kilden@strandvejskvarteret.dk
kilden@strandvejskvarteret.dk
kilden@strandvejskvarteret.dk
kilden@strandvejskvarteret.dk

rer

KONTAKT FOR ANSVARSOMRÅDER

Hjemmeside

MATERIELKÆLDER
Ann-Louise M. Sigfredsson

I

Lise F

Ann-Louise M
Affaldsgruppen:
Jesper Øland Petersen, jesper_oland(at)hotmail.com
Berggr
Dines
Boertmann
Hornemansgade 8,1 HORNEMANSGADE 2
regaard Formand:
Hornemansga
Søren
Borch		
Energigruppen:
Jørgen
Frederiksen, Kildevældsgade
9,
energigruppen@strandvejskvarteret.dk
M 5945
509
M 3056
Næstformand:
Peter
Faurhøj
				
M
3056
5945
Affaldsgruppen:
Jesper
Øland
Petersen,
jesper_oland(at)hotmail.com
Gades Gade 44
Berggreensgade 50
Affaldsgruppen: Jesper Øland Petersen,
jesper_oland(at)hotmail.com
Ring hverdage kl. 16-18
Opgave:
Grønne tage: Susan Eklund, Weysesgade 16, susan_eklund@mail.tele.dk
Opgav
Kildens redaktion:
Ann-Louise
M.
Sigfredsson og Brit
Larsen Opgave:
Energigruppen: Jørgen Frederiksen,
Kildevældsgade
9, energigruppen@strandvejskvarteret.dk
600
M 2025 7667
Redaktør
Kilde
Energigruppen: Jørgen Frederiksen,
Kildevældsgade
9,
energigruppen@strandvejskvarteret.dk
Redak
Haveklubben: Kirsten Bruus, Niels W. Gades Gade
4, haveklub@gmail.com
og aftal tid:
Redaktør
Kilden (ansv)
egaard@hotmail.com
Hjemmesiden:
Søren
Borch og Gorm
(webadministrator)
Grønne tage: Susan Eklund,
Weysesgade
16,Rye-Andersen
susan_eklund@mail.tele.dk
kilden@strand
hjemmeside@strandvejskvarteret.dk
Grønne tage: Susan Eklund,20
Weysesgade
16, susan_eklund@mail.tele.dk
kilden@
Kilden
Hjertestarter:
Lene Lerche-Thomsen, Kuhlausgade
13, hjertestart@live.dk
Stilladsudlånsansvarlig:
kilden@strandvejskvarteret.dk
Kasserer Facader og tag:
Haveklubben: Kirsten Bruus,
Niels
W.Webadministrator
Gades
4, haveklub@gmail.com
Opgave:
Jacob
Ingvartsen,
PeterGade
Faurhøj
ogfor
Dines Boertmann
Haveklubben: Kirsten Bruus, Niels
W. Gades GadeChristian
4, haveklub@gmail.com
Konfliktmægling:
Werenberg, cjwerenberg@gmail.com,Johnny
2234 3570
Olsen (4078
9216) 2018/1
20Hjertestarter:
Kilden
www.strandvejskvarteret.dk
Lerche-Thomsen,
Kuhlausgade 13, hjertestart@live.dk
Haver, hegn,
fortov,Lene
veje,Lerche-Thomsen,
grafitti:Lene Trafikgruppen:
Tommas
Kisbye
Adriaan
Schelling, H. C. Lumbyes Gade 18, a.h.schelling@gmail.com
20Hjertestarter:
Kilden
2018/1
Kuhlausgade
13, hjertestart@live.dk
Generel
udlån
og bestyrelseskontakt:
Affaldsgruppen: Jesper Øland Peterse
Konfliktmægling:
Christian
Werenberg,
cjwerenberg@gmail.com,
2234 3570
YouSee,
Elog
forsyningsselskaber:
Jakob
Bjerre
og
Peter
Faurhøj
Konfliktmægling: Christian Werenberg, cjwerenberg@gmail.com, 2234 3570
Energigruppen:
1602) Jørgen Frederiksen, K
Trafikgruppen: Adriaan Schelling,
H. C. Lumbyes Gade 18, a.h.schelling@gmail.comJakob Bjerre (2671
Arrangementer:
Stenbak
Grønne tage: Susan Eklund, Weysesg
Trafikgruppen:
Adriaan Schelling, H.Ane
C. Lumbyes
Gade
18, a.h.schelling@gmail.com
Affaldsgruppen:
Jesper Øland Petersen, jesper_oland(at)hotmail.com
Generel udlån:
Haveklubben: Kirsten Bruus, Niels W.
Kommunikation:
Dines
Boertmann
Lise
Fogh
Energigruppen: Jørgen Frederiksen, Kildevældsgade 9, energigruppen@strandvejskvarte
Louise M. Sigfredsson
20(6162
Hjertestarter:
Elise
Nørrekjær
2651) Lene Lerche-Thomsen,
Berggreensgade
50 tage: Susan Eklund, Weysesgade 16,
Grønne
susan_eklund@mail.tele.dk
Christel
Teglers (kontaktperson)
Konfliktmægling: Christian Werenber
mansgade Affald:
8,1
Sune
Faurschou
(2680
1220) Adriaan Schelling, H.
M
5090
9214
Trafikgruppen:
Haveklubben:
Kirsten
Bruus,
Niels
W.
Gades
Gade
4,
haveklub@gmail.com
Materielkælder:
Jakob Bjerre (kontaktperson)
6 5945
Susi Baerentzen
(2278 5057)
20Hjertestarter: Lene Lerche-Thomsen, Kuhlausgade
Opgave:
13, hjertestart@live.dk
ve:
Bogansvarlig (”Husene er kun til låns”); Jacob
Ingvartsen
Konfliktmægling: Christian Werenberg, cjwerenberg@gmail.com,
2234 3570
Redaktør Kilden
LIain James Todd (2935 0119)
tør Kilden (ansv)
Kontakt til Teknik og Miljø Forvaltningen: Christel
Teglers
Trafikgruppen: Adriaan Schelling, H. C. Lumbyes
a.h.schelling@gmail.com
kilden@strandvejskvarteret.dk
FrancisGade
Dsa 18,
(3079
0799)
@strandvejskvarteret.dk
Kontakt til andre foreninger:
Christel Teglers og Jacob Ingvartsen

Petersen, jesper_oland(at)hotmail.com
iksen, Kildevældsgade
9, energigruppen@strandvejskvarteret.dk
Affaldsgruppen:
Nanna Solow, affald@strandvejskvarteret.dk Grønne tage: Susan Eklund, Weysesgade 16, susan_eklund@mail.tele.dk
Weysesgade Haveklubben:
16, susan_eklund@mail.tele.dk
Kirsten Bruus, Niels W. Gades Gade 4, haveklub@gmail.com Hjertestarter: Lene Lerche-Thomsen, Kuhlausgade 13, hjertestart@live.dk
Niels W. Gades Gade 4, haveklub@gmail.com
www.strandvejskvarteret.dk/275
Kilden 2018/1
omsen, Kuhlausgade 13, hjertestart@live.dk
erenberg, cjwerenberg@gmail.com, 2234 3570
ing, H. C. Lumbyes Gade 18, a.h.schelling@gmail.com
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Led-er
Ti er en/gruppe beboere i byggeforeningskvarteret ved Svanemø.llen,
30m har yst til at følge de aktiviteter op, der har været sidste
rnrnmer - f.eks. bytternc:,rkeder, gadefest o.s.v.

Ti var samlet til et møde den Y.2.81, hvor vi besluttede, at et be)Oerblad ville være en god ting til at formidle fælles arrangemen~er, udveksling af erf&ringer og ideer og bedre kommunikution beboJrne imellem .
Ti skrev alle mulige - og umu1iee - i.deer ned til hvad bla det kunne
Jruges til - 01)1.yr.,minger om f.eks. :

.cykelture
spiseklub

byttemarkeder
gadefester

fyrværkeri
børneaktiviteter
teaterture

køb-salg-bytt~ Annoncer

[ har sikkert en mængde andre forslae og ideer til, hw d et· heboer)lad kunne "brur;es_ til, oe vi hur netop bruc for jer, bc\ de med hensyn
i;il ideAr, men også med herwyn til udførelrwn at dem.
i j.. arbc jder udenfor huse jerforenineens reei, si1vel organi_i;;;u1,orisk
~om økonomisk. D.v.s. at alle beboere, såvel ejere sd~ l~jer~, er

relkomne til at være med.

Jkonomisk·tetyder det, at vi må have nogle penge at ~rbojde med, da
let jo ikke er gratis f.e~s. at luve et beboerblc.J.d. - Dog vil de to
t'ørute numre af bladet blive uddelt gratis til sam tliee hunstande.
)erefte.:r- vil I kun modtage bladet, hvis I har tegnet etabonnen:ent.
regn et støtteabonnement (kWl 30 kr. for hele , 1981) hos:
)orthe Sørensen, hildevældsgade 28.
JB&

I'

I

,

_.• •

Næste fællesmøde holder vi hos Grethe' og . J,arf.,. Hjl~lkrog,
Berggreensgade 34, den 3.3.81 kl. 20, hvur al~e int~resserede er velkomne .

Hvorfor et otort

•

på t·or-.:nuen.

Fordi de~ er f~rste udka~t .til et beboerblad.
'

.

'

·-- -....vi ska1:-'til ,i{ find.e"·'ud af n hvnet på bladet,
oe'"livord irn forsiden Gk~al se . ud.

Hvi 9 q_u,_l:1ar
aflevtfr·e;:,

52, U1a-ei1
,..., ..

tt'.r'0r:-~_
el;t~F--··.f]_
::&{f.Q forslag, ukal det
P.n ~;i.~egenhø j , . J\.Uhlaw-:;p;::1-de

·-114;

d,~n
·.:_

30.
5,-. oT.
. ..

·

.

1. præmien er 1 års n.bonnement på · beboerbladet.

,
.

·:.. ~
.'
ij

!

'

:- . . ~- \

·{1't1'; \
'?~

Fo..rv

f'

~
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BN I:llmLIG 00.NDAG

En sønda~ var jeg på besøg hos en bekendt her i bebyggelsen.
Jeg skulle :se det nye baderum, han havde fået gravet ud i kælderen.
Det var selvfølgelig meget flot, og jeg fik visioner om, hvor lækkert der kunne blive i min kælder.
Så var det ved at være frokosttid, og min bekendt spurgte, om jeg
ville med i VIN'r~NDEN i Landskronagade. l.Je havde nemlig sildebord
til 15 kr. Llærlie sulten var jeg ikke, sh et 15 kronerc sildebord
vill~ sikkert passe til min appe~it.

Imidlertid blev jeg klogere. - Der var spegesiln, stegt sild, karrysild, røde sild, tun i tomat, æ5 og gaffelbitar, lune fiske:t'iletter,
varme frikadeller, lun ribbenssteg, varm J.everpo1.,tej, spege1Jølse oe;
vistnok også ost. Dertil kom gratis kuffe.
Nu kunne man jo sti. forestille sig, at bajere til gengu.:ld var dyre.
Men nej! 01 kostede 6 kr. og snaps ligeledes 6 kr.
·

Da jeg forlod VINT0NDEN nogle timer senere efter en herlig frokost
med øl og sna_ps Of., hyggelig snak med gæster ved de andre borde, havde
det kostet mindre, end hvis jee skulle· huvc lavet det samme derhjerrune.
Og det var meget hyggeligere.

FA~TE1AV~LlLANG - til optoget den 1.3.81.
HJM, KUH, .h.LJSJi til fautelavnsfest

skynd dig! - tag din maslce på.

når vi går i gaden her,
bli'r vi s tadig fler' og fler',
korn til Berggreensgade - det er nu, det sker •

.PH..l'i.K'l' 10.h.B U.1-'LY~iN lNGBH

N~ste nummer a f bladet (der også vil blive uddelt i hele bebyggel"1""
sen) udkommer i april rnaned.
Indlæg til bladet og annoncer er yderst velkomne og kan aflevereu
på ad res Gen h.uhlausgade ?2 ( 'l'orben Bregenhøj) inden den 30. marts.
Dette nurruner er lavet af: Torben Bregenhøj, Finn J\1-unk Han::;en, Grethe
Hyldkrog, .benny Jakobsen, Lise Hattleff oe, Dorthe Sørensen . ·

\

•

1,--

I

•

:· / .

•

-
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RESULTAT AF KONKURRENCEN
Ti l besvarelsen af vores konkurrence om et navn til vores beboerblad
blev indsendt 7 forslag, 2 af dem va suppleret med forslag til forsidens illustration. (Redaktionen ar ejder videre med disse to forslag) .
Vores begrundelse for at vælge KILDEN· 1andt flere gode navne har
været 1) tilknytning til bebyggelsens lol(a.litet (Kildevælds gade) ,
2) hentydning til beboerbladet som nyhedskilde.
Der vat to,som ko~ med det valgte navn. Disse er :
Kirsten Vintersborg
Rikke, Mia, Line, Liff og Luffe
H. C.Lumbyesgade 45
Kuhlausgade 45
TIL LYKKE

En anmeldelse af forårets store begivenhed:
FASTELAVNSFESTEN. 1. marts:,. '
l

.

-

Som omtalt i sidste nr. af bladet
blev der holdt fas'telavnsfest i .
Berggreensgade. \,
.
·
Fetten fqrløb so · planlagt - dog
va d~r eh larlgt , tø..r:e. ,!):el tagelse,
en vi hav9-e tu:rdet habe. ··
·

~- "' ..,·'_:f ..... ·'i'.!

Deres ud~:i n:~tei}:fu~d~rbejd~r ni~dte kl.
fem minutter i . l'2 i:('efteroat ·have passeret plakaten i Kildevælclsgade).
Folkemassern_e trængtes om den travle
person (med opslået næse-maske), som
indkrævede den beskedne femmer pr.
deltager - og snart krævede de~ frysende eyen;iieskemængde, at opto- '
get· satte, :stg_ i .bt::væge+se;;.
'
·
·-·~ ;-::.--"
•

••• '•• • • •,~( ,/ '

•~..

•.r~ \~_

.:•,•~;;.t.

•.//''l(

----- ,.

~ :~ ~)· /•

,_.,,
;;i,.:.•'..:•,'•

, . R._

For fuld mu!:iik__ rna:r~he:rij,de en 1a:·n g __}3l~g-~ ·,~ f- supe~!lta,3nq, czlfer, ~::r;.olde-: .,,\
og musikanteI:,å f'si;~,~. - . og efte,r :ert .zi'g-+:Zag~tur rundt '·. "i hveranderi\,~f .• :,;{,,,\
de små gader håede · man tilbage t4'+,·,t0ndep]ads:, en.
' .
· : ·.::,.
~--:':> , ____ -,· ;:...· ······

<

.

. --· ~- .

.i~):. .

Der blev fotograferet meget wider begiv::b~heden ~ · Redaktionen op:f.pr_..; ..
drer alle fotograferne til at ud)..åne i.,t:rm og billeder',.. soII1 vi kan ·:
bruge i bladet til glæde \ for læs~ne. _.-. ' · .· . · {. ' · ··.. ·, · /: · ·.. · 1'

\, '. /' ··-·, ~:~. :

, .·..

-> - r;~

:

- Og så fik mange af del ta.g1rI,1e{_goae·, idee.r t .~1t~t,.Ji _
øre
arrangement endnu bedre . \.I;··:/ .... ,
' ··· · ,., · ·. :,;·
""I" ~-..·'.'··

'·>i-:,:, ' ' .

næ~;t\J=\, ~fæ3:l"~s1

: , ·· ·
.

J·:·~..

,

.. ;,,,

-;ti~

l
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LEDER
~-lå fik vi navngivet vores beboerblad, KILDEN •

.Det er vore s indtryk, at KILDEN har :fået en god modtageJ.se .
Bladet opfylde·r et behov for noget; snak - kommunikation - beboer ne imellem.
Der e r mange ting, vi kan bruge KILDEN til:
Annoncer om køb og salg af hva.d som heJ.'s·t -

meddelelsGr om fællesarrangementer r eferater fra beboermøder debat om bebyggelsen r.;od e .ideer ( jævxdør artiklen om fællesspisning inde i b l::1d et)
e d sættels f.:, af interessegrupper ~1ns -, bygnings- nyt -

r

og artikler om stort og srp.åt fra dagligdagen.
Dette nummer er lavet af seks beboere, og denne gruppe e r .b e ~c
tiden åben for nye medlemmer, da bladet jo skal være levende c,g
utadie; tilføres nye ideer - så overvej, om ikk.e du skuJle komme
ud med alt det, du sidder inde med. Dette gælder , h vad en-' .ei , du

er voksen eller barn. En børneside, lavet af bør n, med tcgnin6 Pr f
småhistorier, bytteannoncer o.s.v., kunne væremeget fint.
Med dette nummer sl.utter den gra.tii:_; uddeling til hm.s t and e ne , og
du vil derfor kw1 modktge KILD.EN, hvis du har tegne t abonne ment

(30 kr. for hele 1981, 15 kr. for pensionister) bos Dorthe ~ørensen, Kildevældngade 28. 3å læg allerede nu 30 kr. i en kuv ert t i l
Dorthe.
Husk, at når du er abonnent på .KILDEN, kan du gratis få a lle de
annoncer i bladet, du har lyst til.
Stof til næste nummer af bladet (der udkommer i juni), afleveres
inden 4. maj hoo Finn J-'Iunk Hansen, Weytiesgade 52 . ·

Næste fællesmøde hdldes den 23. april kl. 20 hos Grethe og La.:rs
Hyldkrog, Berggreensgade 34. Alle er velkomne .

~ - - - - - - -- ~---

HUSK

.Abonnement for 1981 - 30
Navn:

•

•

••

4

•

"

• • • • •·,.

~

·----·----Abonn'ernent på KILDEN

Sæt X

Sæt X

kr~ l:J

........

.

Pensi.onister ·b- pris - 15 kr .
... .. ....

.

.................

.

"

c--i

•••••

Adresse:
Dato:

... . . . ....... . ................................... 0>••···"'·"' · ····

Afleveres ti.l Dorthe Sørensen, Kildevæ~dsgade 28, st.

3
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,;,,c [. første bygge.fur0ningsh11,_, i 1;tr.s.nd ,:e _j:.;~;var t:t r< t.. i .l 1.,\· ai..: t \ eret
. 1B93, t'g d.!lltid-ie; stj_fted€.S "llu:~he:c:idder.1.m·eul .~'::'r" ( 1 >e r'f.:-~t,,
10 år, man. 1-:u.vde <'t bu:-', v~_,,, mun l. usbt~, d, €1 , :":,.. f•;.)~ PJ 1 0 e-r ~,:.; ,:-t,, 1, skød.et og · bl ev huse Jer).
Vi kemh,.r fo1 øjeblikket 2.kLc s;'.,. meget
::;-i., år
Hut-L,,~:3·idderforeningen, men fr,
hid der r0rte sig i vores kvarter.
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Der! lb. feln uar 1897. afhold-tes dr1r el:ct 1'[ti..':Cdiw.~r r•en~ .t a·• t'm ~a,nJ 1
·1.11:L· b:l;. a. føleende punk i.er
d:1gsordenen:

på

ir,

1. Det reviderede regnskLJb fo~ julefe te11 ~r-~l ~ge~.
2. Forsln.e fra bestyre1r,e1i om at ::un•e;i,1. · _:,\. e
fra julefesten til .en fast e l a, rrnfest, som
pla~ uJdvulget agter a--'c ai'f ,Jld~ ... or ;_, r..t i
i l,;va:rte1et.
gnsk;;; 1 et for ju1i?fecten bl.e\1 f:oake.nc.t, g ...._,.:,r b .-<>..~ t
et
en taL .E:ridvtdcre vedi;oges dAt· at l.n·t ge (•"t~· •,,ln c' 'e
6
tLl en fastelavnsfeRt.
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- 5 J:•å den ordinære generalfo \Sam1ir:g veJ~o::1'.~s d.<:ir. a 1; he'Ji~:i'~<"' 25 k.r.
til l egBpl&.d;;-:;cm. D::m o:r:U .·c:'l'.':c~ ?;ene1al forsarrd.J.r •; r:cho2JH .:;s drm 5 .
april 1897~ OG al:'tJ-;r r)d::i d.m. 5 . o):totr~r 1897 a:~hC2.clt t:T:.l , .y :~1. w"
ralforsamline; (de var den,,_a.r.g h::11:~rli,:;c) .. H.:n~ L,_ ev rt:._)lC . .:~~.:)l':t
for foreni11gGn g0dkendt·r- 1.?.:.~sebPl1ol.dnis1~01.1 \rar ~'"· 1\~~.. " :Ll.l t 1:-~/111
Men ikke nok !")ed dc-t . Man nåc~de a t afholde ,_ :1. f ,jc.''i'de 1C:":•18 :i.~,..._1i' ):rsamling .i dett,e :.\r. D-::n 7. fec..:mbe::c 18S7, r.ct= d c',3,5·0; ::,roenun: '3lr.a.l
foreningen 2fholte julefest?
Dette blev e!lsterr:.raig-~J'edtf'g,~-~. og Ll;;\;1 be-1i.l. .~c'~-; e p ·;;il 70 1::i:-o '
af foreuingel'i.S li.2.i~so ~\l· :forf \le,'; .

Julefest, fastela :~rnfcsst C'! lege 1)J.t"lc!
teter for bø:r·n'3n0 , ci er •:-a?'."". ~ or'fg.~.t~:,;.
1

Jeg ved ikke hsl t nøj2gti~~r h7or den c~tal te leGeplads l~, s& jeg

vil håbe, a~ nogle af ae 11ldre beboere vi l 1iv0 o,lysninger herom.

Er der a.ndre r der oz3.~ 1,~·::r:. bidrc:.ge r:ed oplysninge~: om kvc..rter()~
-til DET HISTOR131:Jj HJ0.fu'JP ?

Musi kaften d ~ 9, ~aj.

~

~usikaften d~ 9. maj.

Musik og 3a~vær - en fælle~ a f ten på VintØnden.
Beboer:forenin,_;en har lånt VintØnden i Landskronagade f or en
aften, lØrdag d. 9. maj kl.20.00 . Her kan vi mØdes til en Øl,
l idt natmad og lidt fælles mu sicere n.
Al le opfordres til at medbringe mus i kins t rumenter pg bidrage
ti l under ho ldningen.
Dritkevare skal k~bes på stedet ( Øl - kr. 8,-).
Forhlndstilmelding er nØdvendig(p.g.a. lånet af lokal et).

<lip

Pris kr. 1 Cl,·· ( som gb: til n9:tmaden).
- - - - ·-:- ........ - -· - - .... - - - - - ..... -- - - .· -·- - -- -- - ... - - - - - - - ..... - - - - - - - - - - - - :"'
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OM FÆLLESSPISNING

ET EKSEMPEL

Vi er en gruppe på 6 voksne
og 3 bØrn, der en fast ugedag ~Ødes til spisning på
skift hos hinanden og til
almindel igt samvær med udveksling af begivenheder
fra ugens l Øb .
Vi har bestået i 6 år, med
nogle få udskiftninger, og
har så at sige mØdtes hver
eneste onsdag , i de forløb ne år. Vi aflyser kun i
fald der er mindre end to,
der kan komme. Den/de der
ikke kan komme bliver sprunget over eller forsøger at by~te, fremgangsmåden afhænger af i hvor
lang en periode man er forhindret i at deltage ( ferie, sygdom o.lign.).
Vi betragter spiseordningen som en god praktisk og hyggelig ordning
til alles glæde.
Rent faktisk foregår det således:
Vi mØdes en fast ugedag kl. 18.30. De der afholder spisningen laver alt,
dvs. bestemmer, hvad der skal spises, kØber ind, tilbe~eder maden.dæk'
ker bord, rydder op og vasker op og endelig afholder De de udgifter ,
der er forbundet med spisningen, hvilket gennemsnitligt er mellem loo150 kr. Det er altså sådan at den uges gæster" ikke skal foretage sig
andet end at spise.
I

0

Maden er varieret dg der er ikke no~et krav om eller noget problem med
at maden skal være fin, dyr~ særlig; udenlandsk el. lign.,men man kan
dog blive udsat for lidt af hvert ~ Vi spiser eri ret 7 kaffe med noget
sødt (f.eks. kage). Spisningen slutter off i cielt kl. 20.00, h~ilket
vil sige at ingen bliver forundrede/ fornærmede, hvis nogen går eller
bliver smidt ud på dette tidspunkt.
Onsdagsklubben af 1975.
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Vi håber, papirkvaliteten
bliver bedre i næste ni.

7' .·_

Brugt cykel kØbcs
-~ -~
t i 1 ·Mlk k e 1 9 å Y
. : f~-~-:~

Henve~de1se :
Kirsten Vint ersborg
'.
'
H.C. - Lurnbyes gade 45
telf. 13 67 60 dag
20 95-90 af ten.
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Teater'tur cL 29 . .:ipriJ. - Terd.':rtur d. Z-.9::åpri l.-·
,J.-:i;-·e -åt e1~_t1Jr., sidste chci nc e :i t ca ter sæs6t·en ·;

:~~de·ri\i;ruå;æt;{irl'.~::·at at

v:i ].;antHt billetter( der er en uges fo r~alg o~--~fykke: ~; en stor succes) og <ler melder sig 12 personer,
arrangerer heboergruppen teatert u r til Amagerscenen onsdag d.29
d •- 2 9 a pr i 1 t i 1 :

'

Det er historien om 12 tidligere »primadonn;ters• Hlva_relse på et
hjem for :tldrcnde skuerpillerinder. Fort~lt med CowarØs fantastiske fornemmelse fiir mellemtonerne cg det usagte - pa'rret med
hans helt utrolige viden om teatrets egen lille verden.
Dei. skarpe og det muntre. Det onsl:al>sfulde qg det vemodige
blandes cl' ham til et sandt festfyrværkeri al rept;:;ker og situationer, der ikke bliver mindre spændende af at filminstruktøren
Edward F/emir1z her får si:i debut som tertcrinstruktør.
Berthe Qufstgaart!, Uime Fønss, Karc11 lykkehus. Else-Marie,
Erni Arneson og Guri Richter er blandt de 12. Og vi møder blandt
andre også K irsten RiJbTe1,· og i l!rg!!n Ryg. Behøver vi at fortælle·
mere~

Vi regner ~ ed 0n bi l letpri s pl c a . kr.32 ,-. Tilmelding senest
cl. 22 april. Yde :,: Jj_ g0. r c o p 1y~1. l nger kan fås hos Grete telf. :
29 74 21 elle- Han n P te~ f. : 29 48 47 .
klip

Tilmeld i ng ~ iJ -;:. e;:-1c1--1:1..1 ::..· t: . ·, g <:priJ.
Navn: _ _ _ _
_ ___ ___ ÆitL··~E~_e_ : _ _ ________________ ___
Te 1 f • :
J.\n t a -, b i 11 c t t c r :
Alevere s
22- ap r -i 1.·
'

klip
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1

"Uds igt f r -i. mit kø kkenvindue"
Vi vian Høxbro

Herover bringe s et bi.lle de fra kvarteret. - Er der andre , der ka n bidrage
mecl tegninger , tryk el. lign., modtager bladet dem meget ~rne.

8

1,--

I

•

:· / .

•

-

2 -

RESULTAT AF KONKURRENCEN
Ti l besvarelsen af vores konkurrence om et navn til vores beboerblad
blev indsendt 7 forslag, 2 af dem va suppleret med forslag til forsidens illustration. (Redaktionen ar ejder videre med disse to forslag) .
Vores begrundelse for at vælge KILDEN· 1andt flere gode navne har
været 1) tilknytning til bebyggelsens lol(a.litet (Kildevælds gade) ,
2) hentydning til beboerbladet som nyhedskilde.
Der vat to,som ko~ med det valgte navn. Disse er :
Kirsten Vintersborg
Rikke, Mia, Line, Liff og Luffe
H. C.Lumbyesgade 45
Kuhlausgade 45
TIL LYKKE

En anmeldelse af forårets store begivenhed:
FASTELAVNSFESTEN. 1. marts:,. '
l

.

-

Som omtalt i sidste nr. af bladet
blev der holdt fas'telavnsfest i .
Berggreensgade. \,
.
·
Fetten fqrløb so · planlagt - dog
va d~r eh larlgt , tø..r:e. ,!):el tagelse,
en vi hav9-e tu:rdet habe. ··
·

~- "' ..,·'_:f ..... ·'i'.!

Deres ud~:i n:~tei}:fu~d~rbejd~r ni~dte kl.
fem minutter i . l'2 i:('efteroat ·have passeret plakaten i Kildevælclsgade).
Folkemassern_e trængtes om den travle
person (med opslået næse-maske), som
indkrævede den beskedne femmer pr.
deltager - og snart krævede de~ frysende eyen;iieskemængde, at opto- '
get· satte, :stg_ i .bt::væge+se;;.
'
·
·-·~ ;-::.--"
•

••• '•• • • •,~( ,/ '

•~..

•.r~ \~_

.:•,•~;;.t.

•.//''l(

----- ,.

~ :~ ~)· /•

,_.,,
;;i,.:.•'..:•,'•

, . R._

For fuld mu!:iik__ rna:r~he:rij,de en 1a:·n g __}3l~g-~ ·,~ f- supe~!lta,3nq, czlfer, ~::r;.olde-: .,,\
og musikanteI:,å f'si;~,~. - . og efte,r :ert .zi'g-+:Zag~tur rundt '·. "i hveranderi\,~f .• :,;{,,,\
de små gader håede · man tilbage t4'+,·,t0ndep]ads:, en.
' .
· : ·.::,.
~--:':> , ____ -,· ;:...· ······

<

.

. --· ~- .

.i~):. .

Der blev fotograferet meget wider begiv::b~heden ~ · Redaktionen op:f.pr_..; ..
drer alle fotograferne til at ud)..åne i.,t:rm og billeder',.. soII1 vi kan ·:
bruge i bladet til glæde \ for læs~ne. _.-. ' · .· . · {. ' · ··.. ·, · /: · ·.. · 1'

\, '. /' ··-·, ~:~. :

, .·..

-> - r;~

:

- Og så fik mange af del ta.g1rI,1e{_goae·, idee.r t .~1t~t,.Ji _
øre
arrangement endnu bedre . \.I;··:/ .... ,
' ··· · ,., · ·. :,;·
""I" ~-..·'.'··

'·>i-:,:, ' ' .
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LEDER
~-lå fik vi navngivet vores beboerblad, KILDEN •

.Det er vore s indtryk, at KILDEN har :fået en god modtageJ.se .
Bladet opfylde·r et behov for noget; snak - kommunikation - beboer ne imellem.
Der e r mange ting, vi kan bruge KILDEN til:
Annoncer om køb og salg af hva.d som heJ.'s·t -

meddelelsGr om fællesarrangementer r eferater fra beboermøder debat om bebyggelsen r.;od e .ideer ( jævxdør artiklen om fællesspisning inde i b l::1d et)
e d sættels f.:, af interessegrupper ~1ns -, bygnings- nyt -

r

og artikler om stort og srp.åt fra dagligdagen.
Dette nummer er lavet af seks beboere, og denne gruppe e r .b e ~c
tiden åben for nye medlemmer, da bladet jo skal være levende c,g
utadie; tilføres nye ideer - så overvej, om ikk.e du skuJle komme
ud med alt det, du sidder inde med. Dette gælder , h vad en-' .ei , du

er voksen eller barn. En børneside, lavet af bør n, med tcgnin6 Pr f
småhistorier, bytteannoncer o.s.v., kunne væremeget fint.
Med dette nummer sl.utter den gra.tii:_; uddeling til hm.s t and e ne , og
du vil derfor kw1 modktge KILD.EN, hvis du har tegne t abonne ment

(30 kr. for hele 1981, 15 kr. for pensionister) bos Dorthe ~ørensen, Kildevældngade 28. 3å læg allerede nu 30 kr. i en kuv ert t i l
Dorthe.
Husk, at når du er abonnent på .KILDEN, kan du gratis få a lle de
annoncer i bladet, du har lyst til.
Stof til næste nummer af bladet (der udkommer i juni), afleveres
inden 4. maj hoo Finn J-'Iunk Hansen, Weytiesgade 52 . ·

Næste fællesmøde hdldes den 23. april kl. 20 hos Grethe og La.:rs
Hyldkrog, Berggreensgade 34. Alle er velkomne .

~ - - - - - - -- ~---

HUSK

.Abonnement for 1981 - 30
Navn:

•
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• • • • •·,.
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·----·----Abonn'ernent på KILDEN

Sæt X

Sæt X

kr~ l:J

........

.

Pensi.onister ·b- pris - 15 kr .
... .. ....

.

.................

.

"

c--i

•••••

Adresse:
Dato:

... . . . ....... . ................................... 0>••···"'·"' · ····

Afleveres ti.l Dorthe Sørensen, Kildevæ~dsgade 28, st.

3

- 4 ·-
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OM FÆLLESSPISNING
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Vi er en gruppe på 6 voksne
og 3 bØrn, der en fast ugedag ~Ødes til spisning på
skift hos hinanden og til
almindel igt samvær med udveksling af begivenheder
fra ugens l Øb .
Vi har bestået i 6 år, med
nogle få udskiftninger, og
har så at sige mØdtes hver
eneste onsdag , i de forløb ne år. Vi aflyser kun i
fald der er mindre end to,
der kan komme. Den/de der
ikke kan komme bliver sprunget over eller forsøger at by~te, fremgangsmåden afhænger af i hvor
lang en periode man er forhindret i at deltage ( ferie, sygdom o.lign.).
Vi betragter spiseordningen som en god praktisk og hyggelig ordning
til alles glæde.
Rent faktisk foregår det således:
Vi mØdes en fast ugedag kl. 18.30. De der afholder spisningen laver alt,
dvs. bestemmer, hvad der skal spises, kØber ind, tilbe~eder maden.dæk'
ker bord, rydder op og vasker op og endelig afholder De de udgifter ,
der er forbundet med spisningen, hvilket gennemsnitligt er mellem loo150 kr. Det er altså sådan at den uges gæster" ikke skal foretage sig
andet end at spise.
I
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Maden er varieret dg der er ikke no~et krav om eller noget problem med
at maden skal være fin, dyr~ særlig; udenlandsk el. lign.,men man kan
dog blive udsat for lidt af hvert ~ Vi spiser eri ret 7 kaffe med noget
sødt (f.eks. kage). Spisningen slutter off i cielt kl. 20.00, h~ilket
vil sige at ingen bliver forundrede/ fornærmede, hvis nogen går eller
bliver smidt ud på dette tidspunkt.
Onsdagsklubben af 1975.
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Teater'tur cL 29 . .:ipriJ. - Terd.':rtur d. Z-.9::åpri l.-·
,J.-:i;-·e -åt e1~_t1Jr., sidste chci nc e :i t ca ter sæs6t·en ·;

:~~de·ri\i;ruå;æt;{irl'.~::·at at

v:i ].;antHt billetter( der er en uges fo r~alg o~--~fykke: ~; en stor succes) og <ler melder sig 12 personer,
arrangerer heboergruppen teatert u r til Amagerscenen onsdag d.29
d •- 2 9 a pr i 1 t i 1 :

'

Det er historien om 12 tidligere »primadonn;ters• Hlva_relse på et
hjem for :tldrcnde skuerpillerinder. Fort~lt med CowarØs fantastiske fornemmelse fiir mellemtonerne cg det usagte - pa'rret med
hans helt utrolige viden om teatrets egen lille verden.
Dei. skarpe og det muntre. Det onsl:al>sfulde qg det vemodige
blandes cl' ham til et sandt festfyrværkeri al rept;:;ker og situationer, der ikke bliver mindre spændende af at filminstruktøren
Edward F/emir1z her får si:i debut som tertcrinstruktør.
Berthe Qufstgaart!, Uime Fønss, Karc11 lykkehus. Else-Marie,
Erni Arneson og Guri Richter er blandt de 12. Og vi møder blandt
andre også K irsten RiJbTe1,· og i l!rg!!n Ryg. Behøver vi at fortælle·
mere~

Vi regner ~ ed 0n bi l letpri s pl c a . kr.32 ,-. Tilmelding senest
cl. 22 april. Yde :,: Jj_ g0. r c o p 1y~1. l nger kan fås hos Grete telf. :
29 74 21 elle- Han n P te~ f. : 29 48 47 .
klip

Tilmeld i ng ~ iJ -;:. e;:-1c1--1:1..1 ::..· t: . ·, g <:priJ.
Navn: _ _ _ _
_ ___ ___ ÆitL··~E~_e_ : _ _ ________________ ___
Te 1 f • :
J.\n t a -, b i 11 c t t c r :
Alevere s
22- ap r -i 1.·
'

klip

•'

l,

1

"Uds igt f r -i. mit kø kkenvindue"
Vi vian Høxbro

Herover bringe s et bi.lle de fra kvarteret. - Er der andre , der ka n bidrage
mecl tegninger , tryk el. lign., modtager bladet dem meget ~rne.

8

KILDEN
Juni

1981

KILDEN er blevet godt modtaget -

succes der -

faktisk en

men det er \::un her hisorien begyn-

tidligeie er der skrevet bøger om vo-

res kvarter .
Emner at overveje for den aktive læser~kvarterets historie -

interwiews med ældre

beboere der har boet her længe re i

do 1cumente-

skrift og foto bebyggelsens oprindelig-

hed og udvikling -

nedlagte butikker etc.

& mennesker anekdote·r originaler.

T-Iavearki tektur og kritik

opbyggelig og

forskønnende -

hegn -

klausuler
ønsker -

ning

ting -

dene

kører bilerrie alligevel for hurtigt

trafikkritik børneredaktion i
ter og fyrværkeri

væksthuse i

beplantbaggår-

/

bladet hver

J.

gang -

fes-

affaldscontainer på

pladsen????
For at gøre redaktionsarbejdet enklere og
dermed øge indholdskvali teten er r·~ILDEN
nu lagt i

faste rammer m.h.t.

og overskrifter nummer -

spalteplads

men det gælder kun dette

alle initiativer er velkomne -

bladet er t i l en ~is grad ucensureret.

TTed. Lene My. Heisesgade _24

2
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Kære medbeboere
Vi har dannet en komite.Vi har kaldt den:Komiteen til Kildevældsgades forskønnelse.
0 g så har ·v i selv prøvet at forskønne Kildevældsgade.Vi er ikke
færdige endnu,men vi vil gerne opfordre alle andre beboere i
Kildevældsgade:Gak hen og gør ligeså.
Med forskønnende hilsen
Kildevældsgade 48 og Heisesgade 35

3

DET
HISTORISKE
HØRNE
·'E_r1 af årsagerne til, at vores byggeforeningshuse er
så at t raktive, er uden tvivl de gode forbindelser
til by og land med offentlige transportmidler

(bus-

ser O? S-tog). Men sådan har det ikke altid været •
.

-;.

Da banen fra Østerport til Hellerup - med videre forbinde l se til Hillerød og Helsingør - blev åbnet i
1897 , ans~gte man statsbanerne om at lave en. station
• •

:

1

·v,.1d ·:1r9~n over jærnbanen ved Svanemøllen"
til brug
.
~

__.f<:: kva.r~erets beboere, men uden resultat " I 1917 da
] ,~1ev $-Xdb a.nen 'blev åbnet, og derved forbandt kyst•, q

nord.banen med:1- den nye hovedbanegård, prøvede ma,n

:gen at få en

11

1½.den stati on ved Svanemøllen", men

"tter forgæves . /Ville man med banen, måtte man tage
·.<~~l ~s~erP.o+t (pr sporvogn), eller til Hellerup (pr

t ·.[:åben); Op

igennem tyverne fortsatte man med at ren-

·. -~{ ~ banen ·på ~ørene, men først da S-banen fra Valby
, , t :.1 Klampenb:org blev åbnet i

1936 , fik man stationen •.

· . ( Or Husejerforeningens mange bønner har hjulpet s kal
jeg lade være usagt,).
At ·: i måske skal takke et flertal ved statsbanerne•,

, at ',nres huse ligger hrvor de ligger er en anden sag.
Hvis man. havde fulgt en mindretalsindstilling fra 1 881
om ky:;tbanens linieføring, var denne kommet til at
løbe ·.1idt _igennem vores kvarter, mellem N W Gades Gade og Heisesgade.
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- Den hest, De solgte mig i
gå~, faldt død om i morges!
- Mær~eligt, det har den aldrig gjort før.
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En fyZ-:k9m løbende hen ad en stille gade og stilede
lige m9d en mand, der i det samme kom rundt om hjør·net.
Hej, De der, siger han stakåndet, har De set en politibetjent ~er i nærheden?
; .
Nej,. svarer manden.
Er det helt sikkert?
~":<'--,;.: ., · J~,, -_ ~eg har_ik~e . set en ?etjent i 1, flere timer.
:
.::·. ·- Godt• Eiå _;h'i\tmed, iigne·:iog· _gg 1:11;~ i
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Peter R., 11 år og
Olaf E.D., 9 år, Weysesgade.
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Autocykel
Peugeut -

(dame/ herre)
hvid -

2 · gear

6ookr

Carmen Curler
17 spoler
Modal, Weisesgade 23

t.J,l'.

ol-2o7 584

3 sæt forsatsruder til 'byggef'oreningsht· s -

sælges billigt

H,er<iag- efter kl. 18 & l ørd.o l-2o J124
2 st~. sovebrikse med s kuffer h 1.ll i gt

sælges

Ti ur- rd;"lg e:ft 0r kl. 18 & lørd.ol-203124
G,. skomfur mP.d

elovn sælges

Nie lsen, N W Gadesg.

JQ

15okr
ol-204994

Redningavest til barn købes
Ulla Liberg, Berggrensg. 54 ol-200757
Efterlyses
Uldgarnsrester til :fremstilling af
tæpper til flygtninge modtages gerne
ol-180523

·,

Som ~relane beboer i vort l i l l e k~arter
BYGGFFC'RF,'\fJNGsm-rn.ii..DE file

KILI'F-S ,IUF''f'

,,

1

j

jeg . tilfældig·t

~

et ··

h,;.mde. Hvor længe det har cir-

kuleret ved jeg i •~ ke -

da åbenbart ilcke · all~.:.-

hhsejere giver det videre t i l lejere ,-~ og

..

(

d~t var vel ikke mening·en ?.
. ·:O.e.ri
·........ .. læste jeg om 6 beboeres strålende ini-;;_,

,.

~

'

•.

tia t i v ved genne,•1 udgivelse af behoerblad
at skabe kant~ 'd med KOHHTN/\ \:DE · VED-a1cti vi-::·..·

vo~}.,.~/!'J-~t.~
__.,,teter'
_...,,~l!I ..i ,~~...,_,..-,..
.
-

0

• •

p_et var mig en glæde

: .

at læse om hv:,acl der allerede har været og

~

stablet p8 benene.
En fotræffelig id.e var således også Greth<'
Hyldl.krogs tilbud

()111

en prisbillig teateraften

p,9i ANAGEHSCE:>-: EN hvor hun gennem· ARTE ville
kunne købe billetter ingen besvær selv
en billet i

men

hånden dagen før.

Jeg vi J. hermed sige TAK for opringnrhng og ulejlighed med dette arrangement.

De tilmeldte interessRrede - der troppede op
fik som jeg forhåbentlig en morsom og dejlig
oplevelse ud af det.
NOEL COWAHDS lystspil SJDS'TE AKT der handler
om et ple,iehjem for ældre s1cuespillerinder .hvis gloværdige forticlg-ennemi9;ås i
giftige og vemodige r~plikker.

agressivf'

S 0111 sagt a:f

.;.Æf~·. pr-essen - et sandt festf'yrv,r:r·! .;:eri af orcJ der

°"(,_· -~f.:...,~_j-,

føg over scenen . s l• ,vi· tils ' uere m,;t·te holde

\\'.;"}~":¾:bene stive. \:

Tl\ctf;~RRANG!?Ri.m
~· i .

Eva Hansson, Kuhlausgade 5
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KONJ•lE.NDE NØDER - hvor alle er v~lkomne:
NæRte reoakt.:ionsmø11e for KILDEN holde1> rlen 12. august
kl. 20.00 hos Lene, Hejse~gade ?4. ~c1.t.1:n•j3.le t i.1 b lailet
og nnnoncer skal være afleveret inden de t te tj_ds:runk~

på aifressen Rei se sg::ide 24.

Næste beboermøde afholdes mandag den 17. august kl. 20
hos Lise og Jan Rattleff, Wey8esgade 11.

\
REFERftT AF BEIDF.RMØDE
Ilet 3. beboermøde blev afholdt. rlen 23.4. Bl hos Cre1,he
og j~a.r.s Hyldkrog, Ber~;gTeensgade 34- Vi va.r 8 tU stede,
og l~r var afbud fra 5.

Fø1~nde emner blev drøftet;

.l!,. /ibonnementategning på KILDJPN
Det bl•v lleddel t, øt der "" •t ca. :,o. der har tegnet
abonnø1ttnt, og tter kOIDl'ller

nete

hver dag.

2. Udhængsska.b, o~ J>ostkRsse tor ~ILDEN
Vi le: n 11100 fm betaling c<.f ca. 40 kr. år.ligt få et udhæng:~eka.b i lighed med husejerforeningens. Det kræver
kommunens tilladelse. Et udhængsskab vil kunne bruges
til mendelelser urn akti vi te ter o. lign. Vi mener, det
vil vere en god ide t1.t få det sat op j Kildevældsgade
nær 1. ")rvet, og vi v:1.1 gå videre med spørgsmålet.

3.

F . anlægning af tællesakti vi te ter for maj og juni

Det besluttes at afholde en cykelskovtur den 30. ma.i
til Charlottenlund Skav og at holde byttemarked den
13. juni i Betgg:reensgade. Herudover vil vi opfordre
tH fælles deltagelse i cykli~tdemonstration den 23.
ma,i. Hvis der. er intere1Sse for det, vil vi evt. lave
et o.rrangeme)')t Set. Han►aften.
For Rt o:n.entar.e alle ( også dem, der ikke tegner abonnement på K!LDEN) om disbe aktiviteter, trykker vi en
løbeseddel, som fordeles i hele bebyggelsen.

4. De :-illerede igangsatte :-ikti vi te ter
.T eaterturen og arrangementet i "Vintønden" gennemfø:res
som plr1nln,.1t.

5~ Beslutnincer i beboergruppen
V:i starteØe på en diskussion om beslutningsprocesse r

(bl.a.• om økonomi). Hvem kan tage beslutninger? Evor
m::i.nge sknl være tj l stede for Rt t age ctørre 1)esl utni n-·
ger? Denne diskussion er endnu ikke afsluttet.
f1ef. Li se Hattla«f.

9

) _-.

'

..

FEST I "VINTØNDEN

11

LØr1,rg den 9. maj var der fest for bygge for ~ningen s beboere i "VintØnden".

På

tro:s ~f 2t næsten 50 havde tilmeldt sig,
mr,tc .~ k lm ca.

30 voksne og nogle bØrn op.

Fes~ ~ igh~derna skulle starte kl. 20, men
.,i kke· 'Ør ved 22-.tiden var vi oppe omkring
· ·de ··3 G
·!

,;.

Folk var b l evet opfordret til a t

,

•

r::{"

•

·medb r ; ri:-ge· ·musikinstrumenter, men kun ar. ·"!.'-

<· .':. . _' ._

1: .

!

~

•'

. r~:mg~:\01'.e ::havde medbragt hamonika og
; . _..,,,., ,,.~ .

t fy,or.une . ;.. Ret; ; tam musik og mangel på stem-

,: '·:'riini~~i\•\.
•• t

•

'

• •

(

I

•,

f_ ~:,'.

•

~

j

t.:.

.

0
i ; '(··
•:_' .t:.

. ... \" ··ve·d::.g;oti': 2 :t~tiden blev natmaden stillet
. :. t;rem.~ii,/ : ,a ·,der var kØbt ind til 50 menne. ·\ ske.r, 1~''. ·w ,r der i:~gen grund til at gå sul•

. _; ·_

;

:

I ~. :

I

: .

.,.· • .

•

;

•

,.teh Ajen ' -: ::Jor 10 kr. kunne man faktisk
...:.-..:.. \ . ~ . '.·
' :.\ ..
godt ·oli,;e ~t. Naturligvis blev der et
·, ,·-;

mindre u,,der'skud, men nu er vi blevet
klog af , s-,:ape og må næste gang (?) bede om
·forudbet 2:.· ing.
Lise Bang
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At tegne abonnemen~å !{ILDEN hos
_Dorthe Sørensen, Kildevældsgade 28 st
.At læse lederen

.At s~::ri ve og tegne indlæg til KILD!;;N
her & nu

I

r

I

.. \
·. -·

I 1

•
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,·~, ~

KOM

KOM

K•JM

TIL.

BYTTEMARKED

Nu er sommeren ·,commet, og det 1 er igen tid til
"BYTTEMARKED" .

Vi holder " BYT~•EMARKED" lø;rdag d.13 juni .kl.14oo

i Berggreensga Le.
Tøm lofter, sk ibe ·og andet godt, skulle der være
noget, I ikke t•,, lv h9,r mulighed for at transpor-·
ter.e , ) contakt c a ven_ligst (helst hverda-ge)
Lars og Grithe lrldkrog Berggreensgade 34 tlf.
297 421 , og vi vi ;_ da: ~i.'fhente tingene til byttemarkedet .
Desuden vil vi. i ~en i år afholde auktion over
de bedste ting. '.Pengene vil g~ til lignende
arrangementer s01 ·, beboergruppen afholder).
Vi har tænkt os a ~ dagen skulle forløbe på følgende måde:
ca. 14

°

0

·

I ndsamli'.1g af ting - vi pynter op til
byttemar'redet.

14 30

Optog geJnem kvarteret.

15° 0

Auktion

1s0 °

Fæll:esfDisning (medbring selv, hvad I har
lyst ti'. at spise, drikke samt bord og
s tol.)
·Deref te~ - hyggeligt samvær
MEDBR1NG INSTRUMENTER

\L

1,,f/f•f/
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Så er vi her igmi

mec K:.ldcn., der vokr-er

Rig større og

r:....~orre. !'i&rc ~:.1d loo bet-oere abonnerer nu på bladet., hvil1:.:tt vi synes. er meget :tint.. Stadig kan de-r d.og være nogle,

ikke h!·:r :!'?~et c:oforclret naboen til r>t abonn~re. or
ti'.eri!'.o:z- har ~i sa-; tiJJ.Uelcb ngskupon and.ets.teda. i bladet,

'.¾OO

o-venikøl~.:t til S~".Brk nedsat pris for resten af årgangen.

Kile.en har fået sin egen postkasse. der er hængt
ep på llbveg;ern.et WeysesGade 11, så nu er det nemmere at
:få aflever~t intfi, 3g til bladet.

Beboer.fo:r-eningen har også fået. en nyanskaf:felsP,
11~mlig e~ udhæng~skab, der er placeret i Kildevældsgade

T·oo

t:iii,.m af Husejerforeningens skab.

øvrig:; e~

oc..~

~ts.dig s}r:.æst at l.ave b1adet:, så hvis du

r lyst, t-.r du mcee·;;. ~e..!.:!.-commen i bladgruppen. Næste
bladn::,id,.. er mandag den 28.9 kl. 2o, Kuhlaus.gade 52, og
Kilden nr. 5 er tererrn.et at·udkom:e i oktober.
·r• .:

Red.

Vi er nogle b0boere som syntes det kunne være hyggeligt at gå
J,

,

,:ret elle:- måske til en koncert sammen.

1

Har du lyst at vær~ med rjng d~ venligst til

Grethe Hyldkrog
t l f: 29 74 21
og fortæl om det skal være:
teater - koncert - eller måske begge dele?
.· . ...
,I

Brandkammen, puha min dårlige samvittighed vågner hver gang
jeg ko11l1Iler· til at tænke på den deroppe. God er den ikke . Der
er revner i den, nogle sten ser ud til at sidde lidt løst,
men, den holder vel lidt···endnu, beroliger jeg mig selv. Den
er jo nok hell.er ikke så slem, som de brandkamme der er faldet n ed. Eller er den alligevel så slem? Den er også så besværlig at få repareret. Jeg skal kontakte naboen, jeg skal
have tilbud fra en murer, der skal stillads til,og dyrt er
det jo nok også. Nogle siger, at det koster melI.em 5.ooo og
lo .ooo kr. Puha måske skal jeg vente lidt endnu.
Sådan er der sikkert mange af os, der tænker for tiden,
for vores brandkamme er i ret dårlig stand, men måske er det
slet i kke så besværligt og kostbart at få den repareret.
Hv is man er enig med naboen om at kammen bør repareres, må
man have et tilbud fra en murer på reparation og stillads"
Nogle gange kan mureren ikke give et nøgagtigt tilbud, fordi
det kan være svært at se hvor slem brandkammen er, før han
begynder at pille i den.
Det behøver imidlertid ikke at være vanvittigt dyrt. Den
bra.1dkam de.r er afbildet på f orsid.en, blev repareret for
3255 kr inklusiv moms og stillads , altså godt 1600 kr for
hver husejer, og så var det slut med den . dårlige samvittighed.
\

FMH

HUSK

Abonnement for 1981 - 15 ~r.
Navn:
Adresse:

Abonnement på KILDEN
Sæt X

0

Sæt X

Pensionister dog kun- 10 kr.

0

........ ...............................................
... .....................................................

Dato:

..... .....................................................

Afleveres til Dorthe Sørensen, Kildevældsgade 28, st.
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Mor, må jeg gå ud og lege?

-

Med de hullede sokker?

-

Nej, med nabodrengen.

·-

. ... '\ ..... _

:..-r.~

"Glanner-tiden" er over os.
....... •

-
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•
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. L~.7~_>
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He r s er vi to typiske e3/'empler.__a,

~

De tte er et købt glannet:

~,..,-.,.· - ; ·".. -- --\
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Og dette er et hjemmelavet glanner:~
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Da min bedstefar købte hus her i året 1900, blev det påpeget, at
hele området var _baseret på opfyldt mosegrund, deraf navnet:
KILDEVÆLD. - I mange år måtte vi således slås med fugtige kældre
og underetager.
Kildevældsparken - nu nydeligt kultiveret - var dengang VILDGRÆS
og LE-RGRAVSVANDHUL.
Eva Hansson
Kuhlausgade 5.

Forslag til Kildens historiske hjørne:

i;,~i~::JJfit: ,,/ ...

l;!~ - 4el af e;ln barndom her i vo'.""1'lftf~~~~i:":~::-:~ ,,~~, ·1Hvad er_·Xrigen" fra novellesamlingen
"Hvad er Heta·• .'a1t:ilci~i.;'1iaa
sneboldkamp i gaderne. Den kunne
måske bruges so~ "føl"jetc.m" i vinterens numre. Den er på ca. 20
····· ··--~- sid_~ r••···· ",Venlig hilsen fra

en

Søren, Lise og Inga-Li
Kernehuset
Berggreensgade 50.
1:

Vi har læst novellen
og ha;r- spurgt bibliotekaren på det lokale bib..
liotek til råds vedrørende tilladelse til at offentliggøre novellen
i KILDEN, ligesom vi har studeret reglerne om ophavsret . Vi er lidt
i tvivl om, hvorvidt der kan komme problemer ved trykning af novellen i de ca. 100 eksemplarer, der er tale om. Er der -nogen, der kan
-

hjælpe med et svar på dette spørgsmål?
Vi laver et udvidet "historisk hjørne" i næste nr., så alle

gamle billeder m. m. lånes med tak!

5

.Lørdag den 30. maj 1981 kl. 12 mødtes vi ved lel:ehusene .i
lforggreei"1sgade ned cykler

og rr.adku:rve fo:r at del tt:.ge

i

4en

.fæ] lN; skovtur til Charlot tenJ.und. Eft,:;-::-hånchm var vi en 1ille

snes nwunesker - voksne og børn - og i god .stemning startede
i'e:~tet ad. Hormemanrn:;gaclø mod 8trandvejøn. I nærheden'af Tuborg
overhaJ ede vi t·odfolket { bes t&fm<l.H af en fmirnlJ1., tapper kvinde),
og efter en god· halv t;imes c.,-...yk1.JJ:g nåede vi·· lortet ·- .;oiil be:.:,krcvet yå løbetit::dlen udsendt a.f KlLDEN:

Vi urejeåe ind :i "landet raod Bkoven, o"g

fnn<i t .snart d.er1 store græsplæne ,

so□

var

Llu·eriP tdil . Bftf•r u-r, have af prøvet voreE

mH:-:vnorte ]ee;ctøj (t,oldc rn.w.) s]og vi.

JeJr på en rolig plat, og beKyndte at
du~kke

op

i de-C e;rønne. Prc:BclS kl. 13

1,.:'i::=-de fcdfo1ket frem efter en ras.Ir s pad~ere

oc; vi

ll..r-,

os ovr.i.r mudcn • .Da den væn,te :-n,tlt var ,;Lil1~t· 1: kom san5 bøger

og m~ikin§:,trwnentep" frem, og_ "I nk,-:ivens dyb~ stil1c

t :,n tonede

frem rra forsamlingen - som det k~n ses på billedet.
\

energiske gik ie;ang med at udnytte leeetøjP-t, o_g vi a1,dre fik
en middagclur. Efterhånden .sJ.ap pr0vi::mten op, og 00n ~ på., f",fter:•'

mid,.1agAn be;:;teg vi at ter cykle~·ne c,g påhegynC.te hjei:.re Jr-, en.

Vi var enige om, at det havde "\'æret en god ·tu.1~-•.

....... • •

'

..

~

... t' .-

'

PH. e.~ rigtig dansk i::l~s~nd c 1:.:0:rnroer dag aen 14 juni, -var d.er
arra n geret by.ttemarked. Da klokken n:erme tt.e s ig 1 4° 0 be gyndte folk u
at dukke op mea kasser , task e r me d s p:mide nde . t i ng o s-;-. 1Man fik
0amls~ . nogl~ b0rtle, og h e r li ghede r n e blev lagt u dt men ing en må t t e
ta' no 6 .:::t før.e .r.d klokken b l ev 14-3° , og det kunn e g od t vxre svær t
~

vente, hvis man havd e f~e t øJ e p å nog e t godt. De b e dste t ing _
j~L ✓ \ag6l fra,a~ e n udvælgel s e s komite'og lag t ti l side til e n

,.

71 Pta ~~ed~ illed sn ~~lles sang, og dere ft er var byttemarkede t
~---'.:t~~:. r -.1d iæ,~l l •:m al )y-ctehc.n d.~len kunne ma n :)gså fa, sig en hyg 1

ft-2..:..~1 ..J..~:JL

1100.

·o-~boc J'.'n, ., og man 1-.:unn~ også , h 1 ri 3 t ø:r:-sten me ldte

3~g_ :~ ~·g ~n 01 ~lle · soaava nd .

~t2r;a de så aukt i onen , Lvor a uktionarius på

I;·,.Jv-:rct· ;::.:.·m frr .2::e·ru'. t-1,2;:-~e i : T, L~olC:t s og v0j tanl~~n om fæl -

leE:;SI-iSL:· ,-.g

ht :.':;: i, : · ].~v -ris ti ng..c e rr~e1·e f\t i·;fr.oErie end de

1~d. f ? _;_

1

,rs..r :i. for 1..-e2r?n. fklJ. ::-. gv1.s ,·•:LL'
-1.f 1 &t l"j"<lC1e

1:i··H:-

no.:

.·.rn.t ug ._)et. r.\'.::r
) 6 Yi i.:;a. '· .c•

-2:.i

.,;t

~.::rnill@:er. . god 1 og v i f an d t s n a rt ud

u nc. ~ T~.~~"3ll.:.

C,~·H ; C'EI

·,.-1.!.

c8

ee.

iu,J(.

1

v i H:nn;-ie s id.de i.odend ørs,
C, e:::-,s 8!:);,;...!. cad , st ol ,og bord,

ri-,·g,, ·., iqg§.r~ >-r r.,.:.c.:.<...81:.~ : alm.:er" Bagefter v a r d er s ti l--

let
en vellykket , rar
Grethe.

7

MØDER

REFERAT af beboermøde a:fholdt d. 17. aug. 1981 hos
~ise og Jan Rattleff, Weisesgade 11.
fer var 7 beboere tilstede.
t. AKTIVITET:SR, der blev besluttet ved beboermøde d. 23.
a ril, er forløbet som følgende:
1. oo beboere har indtil nu tegnet abonnement på KILDEN.
2. Jykelskovturen til Charlottenlun~ skov d. 3o. maj
forløb som plBnlagt.
3. r1yt temarke, et i uerggrensgad e afholdtes den 13. juni.
4. Set Hans f st.
5. 1ldhængsska et er fremstillet og hængt op i K.ildevælds=
gade i lig ed me~ husejerforeningens, og 1 dette vil
aktuelle m ddelelser blive placeret.
6. Sn postkasse l:nærket KJL;)~N er hængt op på havegærcet
Weisesgade 11 og heii kan alle beboere lægge meddele~ser,
~er kan 1 reje sig om tegning af abonnement på KILDEN og
andre meddelelser til blaJgruppen.
7. Der har været etableret kontakt med husejerforeningen
i Haraldsgadekvarteret m.h. på udveksling af beboerblade.
II. ?LANLÆGNING AF AKTIVTT STER.

1. ~et blev besluttet at arrangere en cykel/togtur til
~Tilan~smusæet den 12. sept. 1981, kl.11 fra
.K.ildevældstorvet.
?.. ~er blev ·:iskuteret, om vi skulle teene gruppeabonnement

i ARTE til beboere, der er teater- og musikinteresserede.
Grethe, ttanne og ~igrid vil undersøge vilkårforhenholds=
gruppeabonnement og priser.
JTI. 9ZSLUT~:TNCT"SR.

Beboergruppen er ~en overordnede og bladgruppen arbejder
udfra in1læg fra beboergruppen.
hegge grupper er åbne for alle, der ønsker at deltage.
0igrid •

••

8

afholdes tirsdag den 22. september kl. 20 hos Svend og Kirsten,

Weysesgade 10.
Alle er velkomne!
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Udflugt til frilandsmuseet
Beboergruppen arrangerer fælles udflugt til frilandsmuseet
lørdag d. 12. sept.
Vi forestiller os derude først at spise vores medbragte frokost i det fri, · eller hvis vi skulle være så uheldige, at det
sætter i med regn - under halvtag eller indendørs. Bagefter
har vi tid til at gå rundt og se på bygningerne. Museet lukker kl.17.
Vi tager derud i to hold - et cykelhold og et toghold, som mødes kl.13 ved hovedindgangen på Kongevejen.
Cyklisterne følger den skitserede rute. Andre tager toget fra
svanemøllen st. k1.12 23 , skifter ~il "Grisen" i Jægersborg_
med afgang 1<1.12 34 og fortsætter til Fuglevad st. Herefter en
rask lille spadsetur til hovedindgangen på Kongevejen.
Vi mødes alle forinden i Berggreensgade ved legehusene 1<1.1 2.
Husk madkurv og regntøj.

9

BOLIG SØGES~
f-

ROLIG ,viAND 37 år SØGER LEJLIGHED/ evt. FRE::!iLEJE

p.g.a. TILFLYTNING FRA PROVINSEN.

I-l.Ei~VENDELSE: ol-206 76 2.

•

'

1,

t :&

lftfll .

FÆ:LLES BØRNEPASNING.
Vi søger kontakt med en anden familie
med et liile barn med henblik
,.,{,

på

at hjælpe hinanden med børnepasning •
. .

Vores situation er den, at vi ikke regner med at få hverken
institutionsplads eller dagpleje foreløbig til vores dreng
Troels, som er født i april i år.

Samtidig ha~ vi behov for tid

til at arbejde og studere.
Vi forestiller os derfor, at det kunne være til glæde og hjælp at
skiftes

til at passe børn med en familie i samme situation, som bor

her i kvarteret. Hvad angår omfanget af ' fællespasningen er vi fleksible -

fra nogle få eftermiddage til alle hverdage og eventuelt
,·

en aften i ny og næ.

Af hensyn til arirning er det først aktuelt

for os fra oktober måned.
Hvis I er interesserede i! en sådan ordning, så ~mm :forbi eller

ring til os, så vi kan sn:akke om det.

Mange hilsner!>
Søren Borch og Lise Fogh
Berggreensgade 5~.

tlf. 29 41 26.

"INGO"-møbler fra IKEA:- tegnet af Gillis Lund.borg. 2. S3.ektionslænestole ogen hjørnesektion, ubehahdlet·fyr.med brunternede
hynder, kan sammensættes på forskeliig~'måde:t til sofa. Sælges
for halv.pris samlet (578, ... kr) ·eller enkeltvis . w~ysesgade 11, 2979 0 7

, CJ.

Dørhængsler købes!

Vi savner to dørhængsler af den gammelaags .slags til

en indvend~g dør.,_

Hvis du har et par liggende
med de ~ål, som er vist på
tegningen, vil vi meget
gerne købe dem af dig.
Det helt nøjagtige udseende

/li.·/,t'
f

ar .

//fa- -

✓

/.Ml,

er ikke afgørende, blot tappen
har den rigtige diameter.

0

E~ par originale dø~håndtag
har_ også . interesse.
~; ..; .
~

.

•.

·> ];åise.'Fogh

Q

og Søren Borch,

Berggreensgade 50,
Tlf: 29 41 2.6.

j(

41

Drengecykel købes: 24:tommer, gerne defekt. Weys esgade 11, 297907.

Annonce:
Overskud: 21 stk. leca drænflis.er 49cm x 19cm x 8 cm, samt
350 cm x 8 cm drænslagne, kan afhentes.
Grundet overgang til fjernvarme sælges:
1 stk. Junkers gennemstræmningsvandvarmer 150 kc~l/mi~ •.••••• . 25,- kr
1 stk. MetDo El-vandvarmer, 15 liter, 2000 Watt .• ;.•• -. .•_,; •••.•• 500,1 stk. gasradiator PWH 6000, har opvarmet en etage ••••....••• 300,l stk. gaskomfur med 3 blus og El-ovn, Jenni 2000, kun lidt
brugt ••.• 500,Carsten Reiff, Kuhlausgade 48, tlf. 297074
. I
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En aktiv og Ievende beboergruppe må til . stadit; h~d d5.s~_i::_!:_~r.~:.~si;;e aktivifeter . ?g tilpasse dem til beboernes ski fter;d, ~ interesser od behov.
·:,. . ):.

·:,:.

··~.

.

'

Efter at have eksistere-is. i 8 måneder, mener vi at i,:J den '· er i11de,; til at vurdere resu~rne. Et deb<i tOJ)læg nu Jil • d es ud e n

give tid til reaktioner fra læsere/beboere og dcrm~d give insp).ration til hvo.rdan vi i rste sæs o n s}<,al funge,· e. . ·
Eli'. opsamling af
aktivi te4r, vi i.ndtil .nu har cn°neii1ført

g

cl,~

0

se;r således ud:
<(f

1) Udgivelse af beboetb~adet "Kilden" - 5 numre.
2) / Fastelavns.fest:':

3):
Teatertur.
• l
4); Fest med musik og spis~ing i Vint16nJ.cn .
!

5 ) ) Opsætning af

6) j Byttemarked .

11

K:i.1 den s" p~ t kas se i Weys·t'!:s'gac.le l.l.

.

7'\... ~. Skovtur med fr.. oko.s t •

s)! Tur til Frilafidsmu.seet med frokost.
9): Opsætning af udhængs skab i Kildevældsgade.
!

He/rudover har vi afholdt beboermøder een gang om mi.ine<J. en samt
e~ par redaktionsmØ d c:r for hvert n ummer af "Kilden".
01Ibakn:i.ngen
b~g_,. disse akti,viteter -ha r svinget fr<1 over_ l.oo dcJ1
.

ta'f~~re i Fastclavnsfesten, 35 t i. 1 festen i VintØnden til 1 genne,msn:i.t lo-1!; •ti) de Øvrige arrangementer . Beb ocrmøJc1·nc har væ-

ret besØgt af ialt 4o forskellige mennesker, til det enkelte mø de' komriier mellem lo - 15. Redaktionsudvalget er p i_\ mel.lem ::, og lo
personer, trykning af bladet er foretaget af de samme 2.

At. <lØmme efter del tagern cs udsagn har al le g:ennc :11fØrte ~irrangc-

menter været vellykkede og hyggelige. Et abonnem entstal på over
lo:o på "Kilden" vidner ornen positiv intøresse overfo r bladudg i velsen .

.

Ser vi på antallet af deltagere ti1 arrangement er ne har det været tilstrækkeligt til at gennemføre <l~m . men der ha r været en
markant tendens til, at det er den samme gruppe

2

~1[

p ersoner der

forestår, planlægger og deltager :i arrangement erne. J di.sse f1fr-

ste 8 __TI1åneder e:r . det altså

ikj-e

lykkedes at være · igangsættende

for foTs:k.ellige bebo~s.res inter~~s.ser og akti.vltettir. Dc1: har sna·reTe'·: V<'.eTet en b~s t·emt gruppe, der;.ar lavet arr2.ngeme9ten1

1
~,

som a'n dre så i forskelljg udstræk ing har deltaget i"
I en status over beboe/grupi)ens v rke må ind.gå, at "K:i ldens"

;,:i--

lop

bonneme:htstal på over
er udtryl<: for en bre~.re inLeresst? .,. · .
for · vores bebyggelse, de~s historie o~ hvad cie kan være af ,. fælles ·-problemer i kvarteret . Tiimed har .~ange reaz ~ ret po.s it j vt med

ti11·nc.ho

indlæg • og ideer
er .~g'bd hrfggrund for

Beb'c iere

skai

i de

TI '

ldet i bladet, \ri mejier derfor , at der
t fortsætte med blad-utlgivclsen.

.; te må:q.eder beslutte om man fortsat b~_~e

~J ti 1 ret telæ.Pge

beboeraktiv i cet c r, som
såfciihåbentlig eJerhån1en vtl give anhre lyst til at delt age
i/bJertage ar~e jdet. El. er om akt~·viteten skal koncentreres om
"Kifdens' 1 ud-givelse, og så prøve .t gøre bladet til talerør for
andr·e beboeTe, nth- de vil lave ar a~gementl3r eller Ønsker spØrgs~
sk:i\; ·udgiv e ~e.boef b fadet

rnåi til debat~

..

'
I

Bi~dudgivelsen, møderne og arrangemehterne ~dspringeT af vores
egen aktivitet. Vi; ~er "tilfældigvisn har deltaget fra starten,
hir n11 behov for kritik af det hidtidige arbejde og for forslag
til, hvordan arbejdet fremover skal forlØbe.

KOM FREM MED JERES MENING I KILDEN ELLER PÅ MØDERNE !
NÆSTE BEBOERMØDE: MANDAG d. 16.11.kl.20,'hos DORTHE ,

KILDEVÆLDSG!\DE 28.
NÆST};l REDAKTIONSMØDE: ONSDAG d. 25.11.kl.

f

20, hos LI SE og ,JAN,

WEYSESGADE 11 .

Hvis .du har lyst til at snakke med nogle, som deltager i beboerarbejdet og udgi1{elsen af "Kilden" kan du kontakte fØlgende per soner:
Grethe, Berggreensgade 34,
Dorthe, Kildevældsgade 28,
Li se og Jan, Weysesgade 11,
Hanne og Torb~n, Kuhlausgade 52,
Angelika, H.C. Lumbyesgade 38,

telf.

"
"
ti

li

29 74 21.
18 48 4o.
29 79 o7.
29 48 4 7.

18 13

<

+,.
~·~·:

,;

/ .

7, 3.

3
..

' .~->i

Udflugt til frilands1nuseet
Turen til Frilandsmusset gik som planlagt, selv vejret var godt.
Vi mØdtes om lØrdagen kl. 12. Cykelholdet kØrte turen gennem
grønne områder og nåede frem samtidig med togholdet.
Det første vi foretog os var at spise vores medbragte mad i en
lukket grønning inde på museets område. Her kØbte vi også kaffe
og kager. Vi besluttede at koncentrere os om husene i den sydlige del af museet. Vi så vandmØllen fra Ellested i funktion,
Fuglevad vindmØlle, Ostenfeldgaarden, hvor vi så hØrbehandling.
Vi var så heldige at ~er netop var blevet hØstet hØrGog vi fik
demonstreret kartning og spinding af hØr samt vist forskellige
kvaliteter af hØrlærreder. Herefter gik vi videre til fiskerhu sene fra Fanø og Agger 1 derefter så vi 3 huse fra Fyn : en skomagergaard, et husmandssted og en smedie.
Til sidst fik trætte bØrn og voksne kørelejlighed med museets
hestevogn~og på den måde ble~ eftermiddagen rundet af med en kØretur rundt på hele det smukke terræn.

.MEDROR(~ERHUSET 1 ARHUSGf.DL

kunne være for beboerne i medborgerhuset i Arhusgade. Medborgerhuset er en tidligere remise, men nu stan<lsat og indrett e t meget
hygggeligt, med bjælkelofter og trægulve. Abningstiden e r fra 8-24
alle dage.
Vi ringede derned i forvejen og bestilte tid til en rundvisuing. Klokken 19,oo mØdte vi op, o g blev budt ve l kommen. Efter :1t:

kort fortalte om vores beboerforening, 5tartedc vi rundvisni n gen ,
Det fØrste lokale var "tekstiJva~rkstedet". LokaJct ii1dt~t1o l dt 2 indu-

vi

strisymaskiner, 1 Jlmindclig elektrisk symaskine, samt 1 klippebord

og ca 6 - 12 arbejdsborde. Åbningst i den er ogs~ he1· frn 8-24 hver <lag .
De fleste dage er <ler en frivillig tidligere tilskære ske ·ved navn
Åse. For at bruge industrirnaski.ncrne skal man have et "ducligh eds-·
bevis", som Ase uds teder . Dette bevis giver cla fri og gn.1t:i.s adgang

til værkstetlet. Ase er der de Eleste dage fra 12-18.
Det na~ste lo kale var "tra> og metalværkstedet". Dette lokale
var i ØjcbJ ikkct ikke færdigindrettet, og for tiden bJ ev det l,rugt
til mødelokale. Derefter gik vi oµ af trapperne til 1. sal, hvor
mØ<lelokalen1e lå. FØrst si't vi <let største, som kunne rumme .l20-l:t0

personer. Det kostede at leje 7 5 kr.

for en aften, hvis nwn er en

forening. Det næste mødelokale som kunne rumme loo personer ko stede
det samme, men dette lokale kunne opdeles i. Z rum, og llveT at di;:;.sc

kostede So kr. Lokalerne var meget hyggelige.
Desuden var der 3 lokaler som fortrinsvi.s vur gruppeloka.lcr,
hvor <ler kunne være 20 personer . De kostede 35 kr. at leje for en
aften. Det ene grupperum var ind rettet så tlet samt itli g t med kunne
bruges som kontor, hvor man kmrne f{1 et skab fast (feks. til brn--

tingentindbetaling). Det sidste vi så på J. sal var bordtenn i s og

bUlar·:i. Der 1 var 2 bordtennisborde og det kostede 15 kr . pr . t.i.rne
- endvidere var der l billar<lbord, som ogsi'.i ko.stede l:1 kr. pr. time.
Man bch1,lvcde som regel ikke at bestille tid i forveje n tjl dette.
Det s:idste vi mangl8de at se var badmintonhaJJen, som ogS:1 er

det bedste lokale: trægulve overalt, og meget lækre. Ogsi disse
lokaler har iibcnt fra 8-24 hver dag. Men Jesvær re - hvr~rda ge fra
kl. 16-24 er alt optaget. Det forudsætter blot, at rrwn bcst.illcr plads

en ~.1ge i forvejen samt betaler 15 kr . - og at man henv<.•ndcr sig pcT·soriJ igt . .For de faste haner ko~~ter det 75 kr . p r. mi:i.ncd pr. hane.

De har og<i åbent.lprdag/sdncbg. 13,rn ernc udlejes kun t i i cnkcltpcr-5
soner, _u_(l:__{:_ tiJ forc11ingcr .

SJ. var rundvisningon s lut og

v1

kunne sætte os i det h ygget i.gc

forlokaJe og få os en .kop kakao . \ti fo:rh~!rte :1::; indvi:'len:: hvis

beboerforeningen ville holde en fest - om det så var m11ligt at leje
et lokale, Dt!t kan vi godt, blot lokalet afleveres i samme ·s tand

samt at vi kØber vand, Øl og vin på stedet. Maden må vi godt selv
have med, men de kan også godt sørge for feks. smørrebrød, og det
bliver da betaling efter regning. Desuden er det muligt at leje
porcelæn m.m. for 5 kr. pr. kuvert.
Dorthe og Grethe.

Referat af beboermøde den lJ.lo l981
Der var 7 beboere t i l stede.

l .Dorthe og Grethes besøg i. beboerhu.s øt i
se nærmere andetsteds i bladet.

.ti.rhusgco.de.

2.Godkendelse af lederen t i l bladet.
·J.K.ommende aktiviteter.

Julearrangement:Se opfordringen I
Nytå.rsfyrvæ:rkeri: Hanne og Torben vil sp0rge f'yrrries te ren
om han vil gentage successon fra siq.ste år.Indsamli!':g vi'a
decembernummeret af' "Kilden 11 •
4.Decernbernummeret af 11 Kilden"skal uddeles til alle husene.
Der vedlægges girokort t i l .fornyelse a:f ab(1nnemen t og tilmelding t i l f'yrværkerie·t .Endvidere laves en br::skrivelse af'
beboergruppen, der så kan bruges som folder til tilflyttere
til kvarteret.Man vil under3øge hvad det vil koste at få
bladet trykt på et trykkeri.

5.Skabsbestyrer udpeges ved hvert møde.

Kommende
Beboermøde:Mandag dBn 16.nov kl.2o hos Dorthe Søren8ert
Kildevroldsgade 28.stuen

6

Bladtnøde:Onsdag den 2_5.Nov. kl.;~o hos .Ian og Lise HattleJ'f·
Weyse ~ p;ade 11
e.Jr c etkO t'fl n e
(f -- .
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5 stod en artikel om reparation af brandkammene udf;,rt

af et professionelt murerfirma - og vi har suppleret den med flg.
Interview med selvbyggere:
Nogle af os har i september i år bemærket et stillads opsat i
Berggreensgade nr 54, og har måske'også set, at stilladset har l igget
adskilt i en pæn stabel i oktober - som det kan ses på billedet.

Redak. ,.
tionen har henvendt sig til beboerne, og har fået- lov at interviewe
dem - i en stille pause i byggeriet lørdag_eftermiddag den 3/lo-81.
Vi stillede de to af·beboerne (som har lavet arbejdet) disse spørgsmål:

1) omfang - ansvar?
2) varighed?

pris?
arbejdstimer?
stilladset?
uforudsete.problemer?
7) konklusion?
1) OMFANG: "Vi. havde længe gået og skævet op mod taget og brandkammene, det regnede ind på loftet, og vi kunne s.e, at det lignede noget
med 20.000 kr •••• ~ men så hørte vi, at husejerforeningen har et
stillads, man kan låne gratis, og så tænkte vi, at vi ville prvve at
sætte det .op, bare for at~, hvor galt det egentlig var. Det viste
3)
4)
5)
6)

8

sig, at flg. $kulle laves:

'raget:

2 b:n,, ten :

~~ir.kJilai:i1.c· bø .:i n-t; v.d

Brandkam:

:fl-ere tegl lm.aikket (medfører fugtskader )

•,i e;:r

:i.xi.dci.:;0\,Ji.~~r:.g

løse sten
defekte fuger.
1
'l urde vi gå i gang? hvad med ansvaret?~ .• "
VI:

"- er ansvaret ikke fælles med n.aboerrrn? 11

.Beboerne: "Jo, og vi tqlte også med ciem, men de havde i kk,s muLi.gheder
for selv at hjælpe - og vi havde ikke råd til at ·betale

013

fra det • ••

Nå , men _v i gik igang,_ og vi blev fra starten enige om nogle s:L:k1,:-e!'hnda.regler, bl. a.:

- være sikret med bjergbestigningf-;;sijle:r-

- kun stå på taget med fa:c; t bu.ndne stiger
- al tid være 2 personer: e4 ude og en .i nde . !t

!)VARIGHED:

11

Knap-t 2 mdr: vi begyndte at sætte sti.lladset op 19/8-81 1

og i dag (3/lo-81) er vi færdige (næsten •.• ).

3) PRIS:

ca. 800,- kr. (mørtel, f lashbånd,skruer hver loo? - araldit 26blyplade (brugt) 420-)).

4) ARBEJDSTIMER: 60 timer ( hver onsdag aften i lo uger-).:,
5) STILLADSET: "Det var en nødvendi.g forudsætning for a t vi turde
lave det i det hele taget. Stilladset er meget let at sætte op med
nogle skruetvinger (på 3 aftener), det kan også samles, så det kan
11

skræve over et hegn i skellet. Det kan lånes efter af·tale med Nie1s

Ingvartsen, Hornemannsgade 29, og ideen er~ at det bliver liggende på
fortovet hos dem der har lånt det, indtil næste hold skal bruge det.
Næste hold henter -det så selv."

.§1 UF'ORUDSETE PROBLEJ'liliR1 nVejret drillede af og t il, men. det værste
var, at vi opdagede flere mangler efter.hånden som vi kom i.gang~ En
tagplade va:r. knækket, og mange var løse. Vi.hagde også problemer med
at finde de rigtige skruer osv. Defekte zinkplader kunne vi heldigv1s
reparere med blyplade (6 kr. pr. kg . ) som vi samlede med et nyt produlr.t:
"Flash-bånd", som er selvklæbende aluminm.u.msta_pe, der er lige så stærk
som lodning - og meget nemt at bruge. Det ligner nypudset sølv ·ved
opsætningen, men bliver hurtigt grå·t af luftens svov1s,yre. Vi fandt
u.d af, ~t ·vi kunne lime knæklcede tegl E:1ammen med araldi t J og at
løse tagplader lettest sættes fast med galopskruer i stedet for søm~

Tegl.ene fand.t vi ud af at støtte med. en rawlplug medens mørtelen
·hærdede .. "

9

er g 1 a d e og t 1.· lfred se nu, men v i v il d og r åde
andre til at tænke to gange, fiar I går i gang •••• Vi må også tilstå,
at dAn one af os· er uddannet håndværker, og at vi begge . har mange
praktiske erfar inger - også med bygningsarbejder. :Det var mere omfattende
end vi først troede, men skaberglæden er jo også stor {og besparelsen .•. )"
VI: "Må vi henvise andre fra bebyggelsen til at komme og snakke med
Jer om råd og fiduser."
Beboerne : "Ja, meget gerne, men nu har vi ikke tid at snakke mere, vi
ska l gerne være færdige i aften · inden det blive·r mørkt! 11 •
- Og det blev de, som man kan se·på det andet billede, som er taget
nogle dage senere, efter at flash.;..båndene er begyndt at 1.ø·be an .
7) ,·rol':nzLu1c:-10N
0
_ ·• .
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.A.]1VARSEL~

ADVARSEL!

Vi har en tyv i .kvarteret. Efter sigende går tyven ind af åbne
d·øre og vinduer. Han har indti.l videre været meget aktiv og heldig . Han er specielt interesseret i kontanter.

10

BRIDGE.
Rr der mon ikke nogle beboere, der ,kun.ni:? tæ:'1ke s1.g
at spille bridge?
\Ti kan mødes eftermiddag og/eller aften . Mnn kan
ringe og træffe aftale på tl:f ,. 299043.

Sigrid tlensen
Kuhlau.sgHde 33
B

01

H N E :P /\ S N I N G:

Har du sornme tider l:i:nig for at fi!, dit/rline børn, p:::,scet , her.i.1.,t elJ.e:c bragt?
S;;_ ri n,;r 'til:
Q

O{:~ spørg

(

ol

)

- 29 79 o7,

eft er Pernill<->. (16 iir).

Adresser. er
Weysesgadc 11
2100 kbh. Ø.

_Stilren velour dagligstue,
3 pers.s6fa + 2 stole,
gyldenbrunt stof, lØse
puder, dun i ryg.
Skal ses. Henvendel~e:

SØLVMØNTER
KØbes af samler .
Henvendels e :
29 21 54.

29 21 54.

CYKELSTATIV til salg
for kr.5o,--

Henvendelse: 294847.
Torben Breg enhØj ,

Løvgrøn racercykej._ til_.§Rlg

0tørrelse ca. 10 år, 3 gear,
l~- år gammel, fin stand.
500 kr. Henvendels e: Rattleff~
Weysesgade 11, tlf. 297907 .

I

I

SPEJt.E'T

UAD.i.::01-'J:.;<jLB'I' er et beboerblad, der udgives til be·boerne i
b,u:meforenincshusene ved. Lyr1gbyvejen. Det udgives 4 e;mige
,}rligt og P.r foreløbig kommet i. 2~ år.
BJadet bJ.ev i oeg_yndelsen .f.inanc1eret ved over8kud fra et Ilar
gadefester Of!, ved ~;alg af en p1ukat ( som blev solgt t.i 1 g<.me-

ra 1forsa.:nlj_ngen og ved gadeftii1ter), men i de sidste 2 i1r h~u·

husejerforeningen bevilget l.OUU kr. årliet ·Lil udgivelHen
bladet. Dette beløb dækker næ~;ten ude;ift8rne til

df.;

ar

.1 bL::de,

der udkommer bvert år, idet tryknincen kan foreg/!~ p;\ en :..i.f beboernes urbejdGpladser tiJ en b.il1ie pris. Blnd.E::t er ctnrfor
e:ratic og uddf~1r: :J til alle husstallde i 1-.:varterct, d.v.:7. bttdc

til ejere o~ lejer~.
Uprindelig-t bJ.ev bladet 8tartet J"or at give deliat om :..;Lillevej~projektet i kvarteret (det 8r iMiJlertid ikko lykkude~ at
:få gennemført ~;til)eveje j _ lic;hed med ve,j ene i

vore~3

k·✓ artf~!'i

derimod n.oelP. veje med 3U km/t. køn:;el) . Man J'ardt derd'tcr ud
af, at der ogr,å var behov for info.r·ma tion og di:;ku::.~sion om an-

dre 1Jmner, bl.a. har iJlie.mølJ(:grunden samt emner som i "jcrnvarme,
i~_:olering af hui;e og brændeovne vmret taget op.
Det har t:tort uet v æret 3- 4 pert;oner , der har f_;t.ået for bladet
og har OJJfordret c1mire til at ~ikrive i det • .Kred.t, en er dop, nu

blevet udvj_det

til ca. 12 mcnnenter, der :laver b1adet 1)il :.:ki ft .

Det er denne gruppeu inJtryk. at bladet er blevet µosilivt ffiudtuget - :folk er glade fer at lw~;e det. Jvfa:m har :,om rwNnt, ar.n.u1-

gcre t, gadPfe:.,ter og for0øgt enkel te andre arr:-.rne;emcnt er 1 b1. a.

I2

.fastelavni,feu t e r .

Vet, er aftalt med redaktionsgruppen fra GAVB~l'llJUT, at vi r;ender
hinanden vores blade, og at dcrer, or; vor beboorer1.!lJJW møde:~ inden--

Eor en rimelig tid for at udvekule erfaringer o~ ideer.

L.H.

Værtshus h e~-~-~-1:__li 12_~: Ø_i:_._c~..!!.:.

E1:

grup~~l\ a:~ beboere

llj ede

en lØnl.1g ;,41:-ten

1

.forc'.iret væ:rt.shu·-

sct VINIØ,JDEN.
j
Tilsluq1itgen var <log ikke lieJ t som ventet, da. dt:•r kun kom 3035. Vi havJe en meget hyggelig aftcJ1 meJ nu.;sik8is,n1 g, dans & bil-·

liard. Sidst pif aftenen

vtr <ler

arrange:.-ct et ov'."rdiidigt oste-,

boTd sfi i,1gen gjk sultne jjern. Mange it.en.er at tl~~nnc åi"t.en bØr

geritagcs.

Har du lyst til at være med

ti.l

29 21 54, \rc11 e. og Brint

l

i_

Kuhl~;.usgadc SZ.

Referat af beboermødet mandag den 2.l/9,....81 hoD :Svend Oe; Kiruten,

Weysesgade lo.
Vi var kun :forsamlet 6 beboere (måske på 0 ru.nd ai'. k onkurrencen fra
krig::,døtrene ?), og vi besJut tede derfor at holde et knr t møde - sfi

resten af os også kwJne nå at se lidt af dem •.

&

Vi uftulte Jerfor

et nyt møde tirr,dag den 13/lo--81 hos Grethe og Lari" i .l3eq:grc e.m,gade 34.
1

Vi fik dog talt lidt om flg. emner:

- arrangementer i resten af sæsonen
- modtagel~ af nye beboere

I

- aktiv i tetsbilletter ( udveksling af ar·be jdr.:;kraft og værktøj)

- lokaleforhold (kan vi leje et lokale her i tvaTteret 'i')

- organisering af en b0boerfcrening (kontrakt?)
~-;e i

øvrigt refern tet af næste ill(1de, som offentliegøres 13amtidig .
J·n.•
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TIL ALLE, DER FEJRER NYTÅRSAFTEN I KILDEVÆLDSKVARTERET.

Oj~

Sidste nytårsaften mØdtes mange af os på torvet for &t skyde nytåret ind med vores fælles indkØbte fyrværkeri. At dØmme efter antallet af fremmØdte og af kommentarerne bagefter mener vi at arrangementet er værd at gentage.

~cru:J..L,

~.IU-

~

~ ~ du 5m.a,.k,ku-

~
Fyrværkerimester Lars Barfod fra Tivoli har været herude for at
se, hverledes arrangementet kan tilrettelægges bedst muligt . Hvis
vores optimisme hvad angår endnu flere bidragsydere i år holder
stik, vil vi få specialfremstillet et fyrværkeri, der overgår
sidste års og som gl . a. indeholder raketter.

d..u-

~

03k:H,.n.,.rc1.v-~

~dv~

~~du-~

~

Vil I være med til at festliggøre nytårsaften i Kildevældskvarteret igen i år, og har I lyst til at erstatte det dyre håndkØbsfyrverkæri med et fælles fyrværkeri ud over det sædvanlige, skal I
betale mindst kr. lo,- (gernemere) til

cl»

r

~~&du~

~du~

Torben BregenhØj
Kuhlausgade 52, telf. (Ol) 29 48 4 7.
evt. giro: 7 29 75 64

03~<¼--~

b(H--11., du-- er- j ~

o~ ~ du- er~

Senest d. 24.12 - juleaftensdag .

~du-~

Herefter sørger vi for bestilling, afhentning, forsikring, tilladelse fra politi og brandvæsen, opstilling og antænding.

~ 0~

Jo flere bidrag, jo flottere bliver fyrværkeriet.

du-

ø-W¾.-,

OlJ-~ c d , ~
0

•

.pa.,, ~ ' clu,_, 9 ~

På gensyn nytårsnat kl. 00.30 på Kildevældstorvet .

__Wtn,/4a,n_~

M.Lcl~~,
NB: Vi henstiller, at der ikke parkeres biler på og ved torvet
nytårsnat og at tilskuere hol<ler sig 25m fra fyrværkeriet.

2
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LEDER
Kære læsere

såvel abonnenterne som alle de andre, der

også har faet !.ILDEN denne gang!

Aktiviteter: I sidste nr. af 1aLDEN opfordrede vi til en
diskussion af beboergruppens forskellige aktiviteter, og
vi lavede e.n slags status over aktiviteterne i 1981.

Vi har nu besluttet, at vi vil prøve at samle vores kræfter om selve bladet samt om et par årlige arrangementer

Med dette julenwnmer, soL1 er det sidste nummer i første år-

(bl.a. en fastelavnsfest for kvarterets børn). Derudover

gang, vil vi godt benytte lejligheden til at fortælle lidt

vil vi stadig åbne muligheder for, at interesserede kan

om KILDENs første år, og vi vil samtidig sla et slag for at

give besked om og søge medarrangører til diverse aktivite-

skaffe endnu flere abonnenter, som kan sikre, at cladet kan

ter i KILDEN og i vores udhængsskab.

fortsætte ind i sit andet år.
Dette nummer er trykt hos bogtrykkeriet, Arhusgade 20, og
den forbedrede tekniske kvalitet vil forhåbentlig blive godt
modtaget hos læserne. I redaktionen får vi så også mere tid
til at arbejde med indholdet af bladet, når vi ikke selv skal
rulle det på en gammel sværteduplikator. Men dyrere er det
altså
Fremtiden : ~elv om vi har haft stof nok til de 6 numre om året, som vi hidtil har regnet med, har vi dog besluttet at
nøjes med e t nummer pr. kvartal i 1982. Til gengæld får vi
så mulighed for at gennemarbejde stoffet noget mere - og evt.
lave temanwnre, hvor flere skriver om det samme emne o.s.v.
Betaling: Denne holder vi på samme lave niveau som i år: 30

Redaktionen af KILDEN: er stadig åben for alle, og alle
bladmøderne er åbne og annonceres i KILDEN og i udhængsskabet på torvet. - Næste redaktionsmøde er den 27/1-82
kl. 20 hos harsten, Kuhlausgade 48 . Næste nr. udkommer i
februar. Indlæg kan lægges i KILDENs postkasse, Weyse~gade
nr . 11 eller afleveres til Karsten. Nærmere oplysninger kan
fås hos Grethe, tlf. 297421, Torben, 294847, Lise, 297907.

ANNONCER
kr. 500.
1 stk. Gram dybfryser
Henvendelse: Lisellang, Heisesgade 7, tlf. 296468.

kr. for et års abonnement, (15 kr. for pensionister). Efter
vores budget er det lige i underkanten, men vi er så optimiSøges:

stiske, at vi dels regner med flere abonnenter end de godt
100, vi har nu, og dels kan vi evt . holde et støttearrange-

Lejlighed i Svanemølle-kvarteret

ment for bladet til efteråret, hvis det kommer til at knibe
der begge har arbejde nær ved Svanemøllen

Station, hvorfor vi ville blive meget glade for a t høre fra Dem, såfremt

sen, Kildevældsgade 28, st., eller til et andet medlem af re-

De skulle ha ve en - eller kender nogen, der har e n - lejlighed til leje,

daktionen, og denne udmærkede betalingsmåde vil vi bevare for
dem, som foretrækker dette. Andre vil måske have lettere ved
at betale på et girokort på posthuset. Derfor har vi fået op-

Med venlig hilsen

rettet en girokonto, således at det nu er muligt at betale ved

4

Vi er 2 unge mennesker,

med indtægterne! Hidtil har betalingen af abonnementet foregået ved personlig henvendelse til kassereren, Dorthe Søren-

hjælp af det indlagte girokort - eller over egen giro.

Rikl<e Barnstein

(JfcJL2~t~le:,V

{,

Nis Anker Refslrind

.F

&f-0

Tlf. 01 - 18 t,7 t,2
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HISTORISK HJØRNE

•

JUlf Kl IP

Det er tilsyneladende stadig en gåde for mange, hvorfor der står en

obelisk på torvet i Kildevældsgade, og hvem den er rejst for.
Hverken "KILDEN"s morsomme løsning i sidste nummer, eller troen på
at den er glemt af en kendt Galler er korrekt, så lad mig hellere
give løsningen her (selv om enhver kan finde den, ved at læse hvad
ner står på den).
ARBEJDERNES BYGGEFORENING - der som bekendt lod opføre vores huse blev stiften den 2o. november 1865. Ved foreningens 5o-års jubilæum
i 1915, besluttede medlemmerne at rejse et mindesmærke for foreningens stifter "Distrikslæge Frederik Ferdinand Ulrik"(1818-1917) og
dennes mangeårige medhjælper,-og_ til·-·a;in; .d'1dformand for foreningen "Grosserer Moses Melchior"(1825- 1912), for deres store og uegennyttige arbejde (deres hverv havde altid været ulønnet). Den 14. juli
1916 afsløredes så obelisken - hvilket også fremgår af indskriften
nederst på soklen mod Østerbrogade.
På den modsatte side af soklen står
foreningens motto (På alderdoms osv)

', ..~

',

..,_.,,_··..:.·- - - - --t

Nordsiden af selve obelisken er helliget F F Ulrik, med hans protrætmedallion med æskulapstaven under (han
var jo læge) •
Sydsiden er heliget Moses Me lchior
med hans protrætmedallion med Hermes- symbolet under (han var handle smand).
Endvidere står der indhugget et læn-

Nisser

gere stykke om de to, men det vil
jeg her med opfordre alle s elv at
gå ned på torvet og læse, - de t er
nemlig vores allesammens obelisk,
s e lv om den står i et kommunalt anlæg.

Krop

Som nogle måske vil huske, blev obelisken påkørt af en billist i
1976, og skubbet skævt på soklen , ligesom der blev slået et hjørne af. Til alt held betalte bilistens forsikringsselskab skaderne,
der beløb sig til 9000 kr.

6

PS. Skulle nogen under deres besøg ved obelisken træffe nogen

"hun-7
deluftere", så fortæl dem venligst, at anlægget ikke er noget hunde toilet.
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TIL ALLE, DER FEJRER NYTÅRSAFTEN I KILDEVÆLDSKVARTERET.

Oj~

Sidste nytårsaften mØdtes mange af os på torvet for &t skyde nytåret ind med vores fælles indkØbte fyrværkeri. At dØmme efter antallet af fremmØdte og af kommentarerne bagefter mener vi at arrangementet er værd at gentage.

~cru:J..L,

~.IU-

~

~ ~ du 5m.a,.k,ku-

~
Fyrværkerimester Lars Barfod fra Tivoli har været herude for at
se, hverledes arrangementet kan tilrettelægges bedst muligt . Hvis
vores optimisme hvad angår endnu flere bidragsydere i år holder
stik, vil vi få specialfremstillet et fyrværkeri, der overgår
sidste års og som gl . a. indeholder raketter.

d..u-

~

03k:H,.n.,.rc1.v-~

~dv~

~~du-~

~

Vil I være med til at festliggøre nytårsaften i Kildevældskvarteret igen i år, og har I lyst til at erstatte det dyre håndkØbsfyrverkæri med et fælles fyrværkeri ud over det sædvanlige, skal I
betale mindst kr. lo,- (gernemere) til

cl»

r

~~&du~

~du~

Torben BregenhØj
Kuhlausgade 52, telf. (Ol) 29 48 4 7.
evt. giro: 7 29 75 64

03~<¼--~

b(H--11., du-- er- j ~

o~ ~ du- er~

Senest d. 24.12 - juleaftensdag .

~du-~

Herefter sørger vi for bestilling, afhentning, forsikring, tilladelse fra politi og brandvæsen, opstilling og antænding.

~ 0~

Jo flere bidrag, jo flottere bliver fyrværkeriet.

du-

ø-W¾.-,

OlJ-~ c d , ~
0

•

.pa.,, ~ ' clu,_, 9 ~

På gensyn nytårsnat kl. 00.30 på Kildevældstorvet .

__Wtn,/4a,n_~

M.Lcl~~,
NB: Vi henstiller, at der ikke parkeres biler på og ved torvet
nytårsnat og at tilskuere hol<ler sig 25m fra fyrværkeriet.
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LEDER
Kære læsere

såvel abonnenterne som alle de andre, der

også har faet !.ILDEN denne gang!

Aktiviteter: I sidste nr. af 1aLDEN opfordrede vi til en
diskussion af beboergruppens forskellige aktiviteter, og
vi lavede e.n slags status over aktiviteterne i 1981.

Vi har nu besluttet, at vi vil prøve at samle vores kræfter om selve bladet samt om et par årlige arrangementer

Med dette julenwnmer, soL1 er det sidste nummer i første år-

(bl.a. en fastelavnsfest for kvarterets børn). Derudover

gang, vil vi godt benytte lejligheden til at fortælle lidt

vil vi stadig åbne muligheder for, at interesserede kan

om KILDENs første år, og vi vil samtidig sla et slag for at

give besked om og søge medarrangører til diverse aktivite-

skaffe endnu flere abonnenter, som kan sikre, at cladet kan

ter i KILDEN og i vores udhængsskab.

fortsætte ind i sit andet år.
Dette nummer er trykt hos bogtrykkeriet, Arhusgade 20, og
den forbedrede tekniske kvalitet vil forhåbentlig blive godt
modtaget hos læserne. I redaktionen får vi så også mere tid
til at arbejde med indholdet af bladet, når vi ikke selv skal
rulle det på en gammel sværteduplikator. Men dyrere er det
altså
Fremtiden : ~elv om vi har haft stof nok til de 6 numre om året, som vi hidtil har regnet med, har vi dog besluttet at
nøjes med e t nummer pr. kvartal i 1982. Til gengæld får vi
så mulighed for at gennemarbejde stoffet noget mere - og evt.
lave temanwnre, hvor flere skriver om det samme emne o.s.v.
Betaling: Denne holder vi på samme lave niveau som i år: 30

Redaktionen af KILDEN: er stadig åben for alle, og alle
bladmøderne er åbne og annonceres i KILDEN og i udhængsskabet på torvet. - Næste redaktionsmøde er den 27/1-82
kl. 20 hos harsten, Kuhlausgade 48 . Næste nr. udkommer i
februar. Indlæg kan lægges i KILDENs postkasse, Weyse~gade
nr . 11 eller afleveres til Karsten. Nærmere oplysninger kan
fås hos Grethe, tlf. 297421, Torben, 294847, Lise, 297907.

ANNONCER
kr. 500.
1 stk. Gram dybfryser
Henvendelse: Lisellang, Heisesgade 7, tlf. 296468.

kr. for et års abonnement, (15 kr. for pensionister). Efter
vores budget er det lige i underkanten, men vi er så optimiSøges:

stiske, at vi dels regner med flere abonnenter end de godt
100, vi har nu, og dels kan vi evt . holde et støttearrange-

Lejlighed i Svanemølle-kvarteret

ment for bladet til efteråret, hvis det kommer til at knibe
der begge har arbejde nær ved Svanemøllen

Station, hvorfor vi ville blive meget glade for a t høre fra Dem, såfremt

sen, Kildevældsgade 28, st., eller til et andet medlem af re-

De skulle ha ve en - eller kender nogen, der har e n - lejlighed til leje,

daktionen, og denne udmærkede betalingsmåde vil vi bevare for
dem, som foretrækker dette. Andre vil måske have lettere ved
at betale på et girokort på posthuset. Derfor har vi fået op-

Med venlig hilsen

rettet en girokonto, således at det nu er muligt at betale ved

4

Vi er 2 unge mennesker,

med indtægterne! Hidtil har betalingen af abonnementet foregået ved personlig henvendelse til kassereren, Dorthe Søren-

hjælp af det indlagte girokort - eller over egen giro.

Rikl<e Barnstein

(JfcJL2~t~le:,V

{,

Nis Anker Refslrind

.F

&f-0

Tlf. 01 - 18 t,7 t,2

C' /1 ', t7
,.

((ra

v'"fJ!..vv-~I, .•

fl - 17)
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HISTORISK HJØRNE

•

JUlf Kl IP

Det er tilsyneladende stadig en gåde for mange, hvorfor der står en

obelisk på torvet i Kildevældsgade, og hvem den er rejst for.
Hverken "KILDEN"s morsomme løsning i sidste nummer, eller troen på
at den er glemt af en kendt Galler er korrekt, så lad mig hellere
give løsningen her (selv om enhver kan finde den, ved at læse hvad
ner står på den).
ARBEJDERNES BYGGEFORENING - der som bekendt lod opføre vores huse blev stiften den 2o. november 1865. Ved foreningens 5o-års jubilæum
i 1915, besluttede medlemmerne at rejse et mindesmærke for foreningens stifter "Distrikslæge Frederik Ferdinand Ulrik"(1818-1917) og
dennes mangeårige medhjælper,-og_ til·-·a;in; .d'1dformand for foreningen "Grosserer Moses Melchior"(1825- 1912), for deres store og uegennyttige arbejde (deres hverv havde altid været ulønnet). Den 14. juli
1916 afsløredes så obelisken - hvilket også fremgår af indskriften
nederst på soklen mod Østerbrogade.
På den modsatte side af soklen står
foreningens motto (På alderdoms osv)

', ..~

',

..,_.,,_··..:.·- - - - --t

Nordsiden af selve obelisken er helliget F F Ulrik, med hans protrætmedallion med æskulapstaven under (han
var jo læge) •
Sydsiden er heliget Moses Me lchior
med hans protrætmedallion med Hermes- symbolet under (han var handle smand).
Endvidere står der indhugget et læn-

Nisser

gere stykke om de to, men det vil
jeg her med opfordre alle s elv at
gå ned på torvet og læse, - de t er
nemlig vores allesammens obelisk,
s e lv om den står i et kommunalt anlæg.

Krop

Som nogle måske vil huske, blev obelisken påkørt af en billist i
1976, og skubbet skævt på soklen , ligesom der blev slået et hjørne af. Til alt held betalte bilistens forsikringsselskab skaderne,
der beløb sig til 9000 kr.

6

PS. Skulle nogen under deres besøg ved obelisken træffe nogen

"hun-7
deluftere", så fortæl dem venligst, at anlægget ikke er noget hunde toilet.
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LEDER
Vi er på gaden i[';en med 2. årgangs 1. nr._, ae vores forventninger til
1982 er høje - der har været en tilt:;ang af nye abonr1enter på ca 251:,,
så vi nu allerede er oppe på 126 ! Hvis nogle af Jer synes det alligevel er for få (i forhold til de ca. 400 huse i bebye,gelsen), må
I godt agitere hos naboen osv. for at tegne abonnement, vi har fået
trykt - optimistisk - et ekstra antal af nr. 1 til nye abonnenter.
I dette nr. har vi forsøgsvis bevæget os lidt uden for den lille
hyggelige firkant: 0sterbrogade/Landskronagade/H. C. Lurnbyesgade
/Berge,reensg~de interesseret os for mulighederne rundt om på
Østerbro i de såkaldte "B:i::VÆGBLGEH", dvs. forskell i ge organisationer,

og

som giver mulighed for at samles oci en ide eller en aktivitet. l<'ælles
for bevægelserne er en opfattelse af, at vi bliver stærkere af at
være flere om en sag - og efter denne betydning er l,ILDBH vel ogsa
en bevægelse •.•
il!en vi har naturlicvis også vores sædvanlige fas te stof: Annoncer,

Fa.sfela.vnsfes+ett 138d.

-

indlæg osv.
Redaktionen af KILl,,:;H er åben for alle - alle blad!iløder er åbne
og annonceres i bladet og i udhængsskabet på t orvet. Næste redaktiunGmøde afholdes den 20. april. kl. 20 i Bellman- kroen, l.lellmansgade 12,
tlf . 295358. Indlæg til bladet kan afleveres på mødet eller lægges
i bladets postkasse, v1eysesgade 11. Abonnement kan tegnes hos
kassereren Dorthe Gørensen, hildevældsgade 28, eller på giro 1579754.
Pris: 30,-kr (pensionister: 15,-kr) . Nærmere oplysninger kan fås hos:
Grethe, tlf. 297421, Torben, tlf. 294847, Lise, tlf. 2979U7.

2

3

~REDSBEVÆGELSER : ) ~
1 de senere år er der O)?tJtået mange nye fredsbevægelser udover
de aildre fredsforeninger. i!oele i:f de mest kend te er: Ile j til
J, tomvaben,

Llamarbe jtlGkomi teen for l'red og LJikker hed, ,;.vinder
for Fred, Aldrig mere hrii;, Den Internationale Liga for }'red
og Frihed og lianmarko IJer.iokratiske Kvindeforbund .
Formålet r:ied frcdsbev~gelserne er at skabe debat oe at formidle
O)?lysning oCl atomvåben og oprustningsproblematikken, og de f l e-

Uti'l'.i:;HBHu Ffil:L!:ih.UMI'l'E
Jagtvej 187, 2 . th., 2100 Abh. ~.
{;sterbro l•'redokol!li te er en fredogruppe, der er en w1dergruppe af
Samarbejdskomi teen for .r'red og !:iikkerhed. l-sterbro }'redskomi t e
har 6U - 7U medle=er. Medlemsskab koster bU kr. årligt. }'redskomi teen har ikke faste lokaler men holder interne r~øder i medle!!ll!lerncs hjem og informationsmøder for beboere i ourådet på skoler o.lien. 1'.an kan ved henvendel::;e til ovennævnte adresse få
nærmere oplysninger.

ste bevægelser er tvarpolitiske.
Af lokale t'redsbevrugelser kan nævnes f"'lgende:
EN FILMC LUB PA ØSTERBRO .

NEJ TIL ATOMVÅBEN- ØSTERBRO.

4

Alle a l mind elige mennesker har forstand på f r ed , det er ikke
kun for eksperter, siger man i Østerbro lokalgruppe .
Fredsbevægelsen NEJ TIL ATOMVÅBEN er en græsrodsbevægel se ,
der er fuldstændig uafhængig af parti politik. Bevægelsen
arbejder bl . a . for at Danmark fører en konsekvent poli t i k
mod de militær- industrielle kræfter både i øst og i vest.
Lokal gruppen har naturligvis fuld selvbestemmelsesr et
og opgaven i det lokale samfund er at skabe debat og formi dle
oplysning om atomvåben- og oprustni ngsprobl emati kken , Midlerne
kan være lige fra læserbreve i den lokale presse t i l større
arrangementer f.eks. diskussionsaftener, gadeaktioner,
støttefester osv •• Således arrangerer NEJ TI L ATOMVÅBENØSTERBRO i maj måned en udstilling på biblioteket på
Dag Hammarskj6lds alle .
Af hensyn til koordinering med andre lokalgrupper er der
i København etableret et landskontor, og et hal vårligt
landsmøde for samtlige aktive i bevægelsen fastlægger
fælles retningslinier.
Næste møde i lokalgruppen, der jo er åben for alle
interesserede, finder sted tirsdag den 3o.3 i et af byggeforeningshusene inde ved søerne.
Adressen er ·:enny og I reben Christensen , Jens Juelsgade lo,
telefon 263509.

SØndag d . 7.03. afholdtes et mØde i Park Bio, hvor man diskuterede
muligheden for danne l sen af en fi l mclub på Østerbro. Ti l stede var
ca. 50 interesserede, indehaverne af biografen samt en repræsentant
for arrangørerne, Østerbro Lokalråd.
Der blev i oplægget til mødet ik ke lagt skjul på, at det var vanske ligt at drive en lille biograf på Østerbr o og at i nitiat i ve t ti l
clubben også havde til formål at Øge antallet af Parkbiografgængere.
Dog fremgik de t klar t af den efterfØlgende debat at der blandt de
fremmødte var Ønske om at bibeholde en biograf på Østerbro og om
at medvirke til oprettelse af en lokal f i lmc l ub.
Initiativtagernes forslag går ud på, at medlemmer i filmElubben kan
erhverve et ':'klippekor t " , der for kr. 125, - givci· adgang til lo fore still inge r . Dette rabatkort kan så anvendes til de forestillinger
der er programlagt for med l emmerne.på torsdage og f r edage. Klippekortet kan både bruges et kl ip af ga ngen e l ler til g r uppe bi ogr a fbesøg .
En forudsætning for clubbe,:s dannelse er et medlemstal på mindst
100. Hvad angik at _nå dette tal var forhå nrlsv 11rdcri ngernc optindstiske, især hv i sdSiiver agiteret lidt for sagen.
Ved mødets afslutning nedsattes et udvalg med bl.a. 3 repræsentanter for de fremmØdte Øste r broborgere. Disse ska l medvir ke ved udarbejdelsen af en konkret repertoireplan.
Endvidere kan henvises til artikler i Ryvang Bladets feb r uar og marts
numre.
llvi s du Ønsker at være medlem af filmclubbe n kan
du rette henvendel - 5 se til : Jytte Kås Johansen, J.E. Ohlsensgade 3, telf. (Ol) 38 58 22.

ØSTERBRO BEBOERAKTION.

IN }'uri.f•lA'l' I UN ~JJU'I Ih.LEN
~ilkeborggade 3, kld. - tlf. Ul-265596 - åben: man., ons., tor.
9-16, tir. 9-21, fre. 9- 14.

"OB's formål er at stØtte beboere, der arbejder for at få indflydel se på deres egne boligforhol d.
Øb består af forskellige grupper, der arbejder med bl.a. trafikplanlægning, Østre Gasværk, beboerhus, sanering, gårdrydning, havnens
fremtidige anvendelse og kryolitgru nden .
Desuden ha r ØB kontakt med saneringsgruppen i Tr i angelkarreen og en
musikcafegruppe .

Butikken er oprettet af Den 8ociale Højskole i 1976. Socialrådgivere, praktikanter, psykologer og jurister arbejder sammen med
forskellige beboergrupper, bl.a. IJ~TERBHU BlmiJEHA;~TION og Ø~TERBROS
vrmmm ( der driver IJ~T;<;HBRu ll.EBO;,;RBU'i'Ih.) - disse to grupper har butikker lige ved siden af Informationsbutikken på henh . Gl. Kalkbrændcrivej 16 og 18.

Hvad sker der så i disse grupper? - Ja, der bliver skrevet art i kler
til de lokale aviser, lavet indsigelser til kommunens lokalplaner,
fremstillet plancher, pjercer og lØbesedler i forbindelse med arrangementer m.m .

Formålet med Infor:nationsbutikkens arbejde er at give viden om muligheder og rettigheder videre til beboere i området og gøre folk

Grupperne holder mØde et par gange om måneden efter behov, mens hele ØB mØdes til fællesmøde en gang om måneden . Her koordineres gruppernes arbejde og fællessager diskuteres.

opmærksomme på, il.t det kan nytte noget at forsøge at ændre de for hold, som virker urimelige.
Han arbejder i Informationsbutikken

Desuden har ØB et blad - Varm Asfalt - der udkommer umiddelbart fØr
hvert fællesmøde. " ( fra en ØB - pjece)

- ved at informere or3 sociale rettir,heder og muligheder - om hvad
der sker i området - og hvilke institutioner, foreninger og aktiviteter der findes,

Videre kan fortæl les om ØB's aktivitete r at de på sidste fællesmøde d . 24 .0 3 . bl.a . havde fØlgende på dagsordenen:

- ved at hjælpe i akutte n<Jdsituationer - ikke med penge - □en med
råd or; dåd ,

Skal vi engagere os for alvor i Sokkelund radio?
Er det os, der skal holde offentlige mØder i lokalplansager?
Hvor stort et område skal en eventuel bydelsplan omfatte?
Skal ØB gå ind i lokalrådet?
Skal vi stØtte Villo Sigurdson og han måde af fremlægge loka l planer?

- ved at formidle kontakt til offentlige og private steder f.eks.
socia,.center, stil.tteva,t;en, lokalråd, lejerforeninger, pensionistklubber m.m.

OB viser Lysbilledshow torsdag d.15.04. kl.20 . 15. på Østerbro Bibliotek, Dag Hammerskjols Alle; Al le er veikomn e.

ved at være med t il at igangsætte forskellige beboergrupper og
basisgrupper (gadefest, gårdrydning, bebo errepræsentation, studiekredse, pensioniHtc:rupper, kvinde- oi:; mandegrupper o.s.v . .)

llvis du skulle være intesseret i at hØre mere om ØB's arbejde eller
!!.!:! vil gå indlarbejdet kan du kontakte
Helge r:,irdam Olesen
på (Ol) 26 99 63 elle~Niels Thygesen på (01)"42 60 84.
OB's adresse er : Gl. Kalkbrænderivej 16,kld.

- ved at tilbyde µraktit5ke fo.cili te ter såsom duplikator, skrivemaskine, mødelokale . Ligeledes hjælp til at sætte breve sammen til
offent:!..ige myndigheder o.lign.

-ar
5 35 44 55

iJer har i de forløbne ar været adskillige grupper og aktiviteter i
c;ane; ic:;enne13 l&mt;ere eller kortere tid. De to vigtig:;te aktiviteter
er imidlertid LE,i 11br:,; i,,J.,Gl VliING i butikken !iver dac; ( rad givningen

Østerbro Beboeraklions
Støttefond
2100 København Ø

6

..

er anonym O(t, ko~ster ikke not;et) sm1t r.i,;:,~lui";I~TGHL.i-J:BJI, hvor nye
raedlemmer al tid er velkomne.

7
_J

Nystartet forening
på jagt efter
medlemmer og
lokaler til
spændendefællesaktiviteter

Basnøglen vil
aktivere beboerne

Basn ø,,.l en er med tage t he r un<ler e ennemeange n af d e for-

eam"et har fået namet

0

skell it;e b evær,elser på 1:,st erbr o, fordi dem, formål e r
C om nav net k unnoget b r ed ere end en r en mus ikf or ening
ne antyde . lldklil'pet her er en del af en omt a l e i Hyvang
bladet l o/2- 82. Eft e r den ne omtale mel dte e n fra r ed.

ANNONCER~·

»Baaneglen« ogsWererterat
lave et altemaUvt aamllnp•led pA Østerbro. PA den stiftende generaltoraamllng for
en måned ølden, var der enighed om, at det skal være et
sted, hvor man kan mødes tor
at snakke, spille muølk, del-

Sælges :

Basnøg lc1, Co l lirn;e;ade 8 kld. tv., 21UU

i;.

Vi håbe r fra i-ILDBHS side på et god t samarbejde .

kr. 75 ,kr.150, -

Grøn Parcacoat , str . B år

kr. 75 , -

Liff Greisen, Kuhlausgade 46 .

sj_g i nd, og har senere deltaeet i et par møder . Der e r
tage 1 debatter m.m. - ligenu l avet e n lill e folder, som int eresserede kan få t i l aomdet ogaA ertankenatar.c ( I
) /
( Lotte ) rangereøtørrekullur-ogmu42 15 4 9
s e od t ved hcnveudelse t i l 2G 85 J5 ver
alkarrangementer.
/•iedlemsskab: l U, - kr. gir o 1 62 15 21, J<'oren i n gen:

Sort cottoncoat med uldent foer, str . 3B- 4o
Brune Kickers - sko , str . 38. Købt for små .

t l f . 296062

Har du allerede nu lyat W
at deltage aktivt 1 »Bunøg len•• arbejde, kan du trygt

2
*Bros tensælges , ½ pris, 2- 3 m , del s c hauss e sten , dels s tore .

møde op hveranden mandag,

* Ølkasser sælges , 1 lo-. s t y kke t , n ogl e er sand blæst, ca . 25 s t k .

hvor der er fast møde.

*Krydsfi nersælges , 1 kr pr. p l ade, fra grove pakkasser, mass e r af
søm i, gode til hylder i garage e l l er kæl der.
Henvendels e: Søre n Klokhøj, Berggreensgade 52, 2100 København
Telefon : Ol-29 48 ?8.

ø.

Nogle tank er om cykling.
l<'oråret er nu ko=et og cyklerne tae;es frem. Cykel t u rene ud
af byen begynder nu oc ri:,nge flere cykl er på arbejde, og det

lejes u d i

bringe r problemer.
København er far:ig at cyk le i, h er er for mange biler og
for fa c ykelstier. Hvad {!ør v i ved det?
Cykler bliv er stjålet. Forl eden kørte en utor lastbil rundt
her i kvar teret og samlede eJ·erløse

t il l e j e .

fnrier og week - e n ds . Jndeholder 2 store rum,hems og

bad.Udhus , stald og stor,vild grund.Opvarnning:El,pejs,brændeovn .
Pris:600-800 kr pr. uge
Kare n Ras,nu sse n . N i e l s ,:.Gadesga de lJ.Tl f . 1 8 42 75

cykl e r op ug d e t blev

til ;Jange. Forsikrinc;ssclskaberr,e s t ramcier regler ne p . gr . af
f or rnmee eykel t yverier,

Fritidsh u s

Tidl . hus,,,andsstecl, isoleret heliggende pA Fal ster nær Guldborg

En effek tiv lås er dyr , men

købet af den l:an tilråde:o.

Hus søges eje/ l e j e af t o små f nmilie r . , i kan gi·ve en pæn betaling
Lene Kyster .

liygårds ulle~29oo He l l e rup Tlf. 62 93 69 (afte n )

!Jvilke fæ ll es cykeltu re skal vi hRve i fo r- og eft er=
fio:r.meren?
forG l ag?

1,wrne der iki:e f ra beboe:uside korru:1e noc;le god e
:~olic;t, u net par, u cien bo r n, ·~ed stah i le j n dtægte r

anden :?· værelses l<'.i.Ue;hed,

hels t

nie d

s ø ge r

e t age eller

køkken op; bad t i l

køb. l~orttjclslejn ·•nl l1ar og-s;\ i nt e resse,da v i

er

i

a ku t

l e j e elle r
bol i gnø d 1 . 4

iljørn Ni elsson or Jette Troelsø.

8

ile i sesgarle ;~9 Tlf'. H l 0 11 311
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uavid Hyl dkrog, Berggr eensgade 34

Idm j

t}+A r,.i.i+E ~j.+1

La rs Hyldstrup, Niels 'ti. Gades Gade 42

=

f,fU~I( "T &ETALE FOR. l<iLbCM

r
I

.SOLSORT
-,

'

.

~

*'
1

I;
i \.

11.ØO'(.~LK

....:......

D R I F T S R 8 G N S K A B

OM NYTÅRSFYRVÆRKERIET.
l

9 8 l

INDTÆG'fER
9o kontingenter a kr. 30,17 kontingenter a kr. 15, Renter checkkonto
Indtægter i alt

kr. 2 7 0 0
•
kr .
2 5 5
•
kr.
9
kr. 2 9 6 4 ,

0
0
8
8

0
0
5
5

UDGIFTER
Papir, sværte, m.v.
Trykning af KILDEN nr. 6
Gevinster til jul ekonkurrence
Mødeomkostninger
i·ialing til postkasse
Udgifter i alt

Driftsoverskue for 1981
'filskud til fyrværkeriarranrrement 81/82
Overskud overf0rt til driftsregnskab
for 1982

kr.
7
kr.
9
kr.
2
kr.
5
kr.
kr. 2 5

5 0

8
' 5
3 3 , 3 0
6 0
0 0
7 8
0 0
4 5
5 0
6 7 , 6 5

..

kr.
kr.

2 2 6

kr.

170,65

397,20
5 5

Kasserer :

0 0m det ses ai reenskabet, e r der goci balance r.,ellem det vi har
fået ind i abonncmentsindtæc:ter or; d e udgifter , vi har haft i
forbindelse r.;cd ud,rri v,, lsP.n af de G nu1.1re.
uvere kuddet pA kr 110,65 overføres til 19B~.

12

..

Forrige år i december 1980 blev der blandt beboere i bebyggelsen
taget initiativ til at afholde et fællesfyrværkeri nytårsaften på
torvet. Resultaiet heraf blev, at ca. 70 indbetalere fik samlet et
belØb på ialt 1750,- kr., tilstrækkeligt til at betale det i forvej en bestilte fyrværkeri .
At dØmme efter reaktionerne var der stemming for at gentage arr:1ngc-mentet i år. Denne gang blev fyrværkeriet udvidet
bl.a. med nogle
'
raketbatterier, som jo traditionelt hØrer med til et fyrværkeri,
men som også kræver særlig polititilladelse og tegnelse af en speciel forsikring. Resultatet af indsamlingen blev 2200,- kr . fra 80
indbetalere, hvilket gav et underskud på 240,- kr. Det mang l ende
belØb er dækket ind af beboerbladet "KILDEN", men vi opfordrer folk,
der har været med men ikke betalt, til at give et bidrag til :
"KI.LDf;Ns" kasserer Dorthe SØrensen, Kildevældsgade 28, giro 1579754.

'

FYRVÆRKERIUDVALGET.

Tagarbcjcle - :;t.i lJaL!s - det kan blive bedre.
0

Vi er blandt ue be boere , uurJ !:11.r været så heldj[;e , at vi nåede

Altså satte vi stilladset op - og k 0L1 op på taget . Det er et udmærket still ud s i materiel hens_eende, men aldeles upraktisk - og

at iuta11dsætte vores tag 01; branaku1arac, inden det blev rigtie
vinter.

uanvendeligt for mindst 6u - 71.Y't; af boboerne p.c. a. dimensione r ne.
Gtillatlset har en dimension i sit i;rundareal på 2 , 5 x 3 meter, og

Vi Hmte foreningens stillads. Det var not~ tidligere omtalt i

det kan jo ikke stå i manee forhaver - og sikkert heller ikke i

r.lLl,.C:11 ganske nytti1;t. bl.a. fordj vi ikke havde arbejdet på t a -

mange baghaver.

1!,et tidlip:ere - ot; vi var mer,et u:;ikre i i.itarten.

Derfor foreslår jeg foreningen at ofre de omkostninger at lade en
smed korte stativet af på dybden, så det får en dimension på 3 x
1 mete r i grundareal . Så blive r det et ut:.llads, der vil blive

rift om ,

oe

samticlie; vil det blive cee;et lettere at bygge op/tage

ned for almindelige mennesker.
En stige på ta~et .
Når @an arbejder på tage t , er man fantastii,k godt hjulpet ved at
have en let s t ige , sor.i ka!1 fæstnes med reb omkring skorstenen ell er i nd gennem et åbent vindue på modsatte side af taget , hvor man
arbejder. Så kan man "vandre" på· tagryg13en.
Sikker hedsseler.
!Jet alle-r vigtigste er, at den , so:n arbejder ude på taget , skal vær e sik ret med sikke r lrnclssel er/b jergbestigninguseler . Vi var heldi ge at låne os fre1.1 .
Foreninc:ens medlr.=cr vil v:::?re godt tjent med , at foren i ngen også
investerede heri.
:.jikke oanc;e gode , sikre og vancitæ1.te tae;e vi kunne få omkring i
gaderne.
ter Golbert / Jørgen ~recleriksen
Berggreensgude 54.

l'f
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2 · årgang

Skt. Hans aften

LEDER

Gadefesternes tid nærmer sig, og i år vil KILDEN arrangere en
fælles Skt. Hans fest : onsdag den 23. juni.
Vi har tænkt os, at vi selv tager vores mad og drikkevarer med,

Ved indgangen til sommeren udsender vi hermed J;ILI>ENLi nr. 8 , og
blandt arrangementerne i sommerens løb vil vi i år prøve at holde
en fælles set. hans fest, se nærmere inde i bladet. I dette nr.

enten kold mad eller noget, som kan varmes på grill.
Iøvrigt foreslås følgende program:

har vi i øvrigt arbejdet en del med hi storiske emner: en fra

kl. 17: borddækningsgruppen mødes og gør klar,

redaktionen har været på biblioteket og samlet materiale til en

kl. 18: grillen tændes, maden varmes,

art ikel om byggeforeningernes historie, og vi har sendt lykønsk-

kl. 19: kaffe, forskellige lege for børn o.lign.

ning til byggeforeningen på den anden side af lyngbyvej - samt

kl. 20: evt. udflugter til bål i fælledparken ell er på
stranden,
kl. 21 : aftente ved vores egne små grill-bål, sange m.m.

besøgt deres 75-års-jubilæums- marked den 1. maj.
Abonnementstallet stiger stadig, og vores foreløbige mål:
en abonnement i hvert andet hus, er ikke helt umuligt i år.
Derfor: spørg din nabo, om han abonnerer, og hvis ikke, så fortæl,

Ar rangementet kan l aves for få e l ler flere deltagere omkring et

at det kun kos t er 3o,- om året (pensionister 15, - ), og at beløbet

par velegnede forhaver eller på gaden afhængigt af deltagerant a l -

kan indsættes på giro 1 57 97 54, eller betales til kassereren,
Dorthe Sørensen, kildevældsgade 28.

og gæster.

Mens KILDENS oplag stiger støt sker der dog noget andet, som
er uheldigt i det lange løb: redaktionens medlemstal falder ! Derfor
vil vi gøre noget mere for at få nye ind i redaktionen, dels for
at få et blad med et bedre indhold, og dels for at arbejdet i

l et. Desuden kan man - som til nytårsskyderiet - medbringe venner

Vil du være med til at planl ægge eller deltage i et sådant arrangement, kan du kontakte en af os eller lægge en seddel i KILDENS
postkasse, Weysesgade 11, så får du senere nærmere besked.
Tilmelding senest fredag den 18 . 6.

beboergrupperne stadig kan udvikles. Vi holdt derfor sidste redaktionsmøde i Bellman- kroen å bent for alle interesserede, og dette
møde blev da også besøgt af nogle nye interesserede .
Den ide vil vi gentage, og holder derfor næste bladmøde i:
:!:!~!!~an:~roen, _Bellmansgade _ 12, _tlf._ 295358, _ 12/8 - 19.2.2. __ _
:Foruden bladmødet vil vi også tage os tid til lidt mad og noget
festligt samvær. Vi regner med, at næste nr. udkommer i september,
og stof til bladet kan enten afleveres på mødet eller lægges i
il.ILDENS postkasse, Weysesgade 11. Desuden minder vi om KILDENS
udhængsskab på torvet i l~ildevældsgade. udhængsskabet kan bruges
til alle meddelelser, som ikke kan vente til næste nr. af bladet.
Derfor: Kig i udhængsskabet, når du alligevel går tur i kvarteret.

2

Nærmere oplysninger kan fås hos: Grethe l~ldkrog, tlf. 297421,
'l'orben Bregenhøj, tlf. 294847, elier Lise Hattleff, tlf. 2979U'/.
- red.
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HLSTORLSK HJØRNE

lejlighedsarealet var ca 25

2

m •

2) . 12 huse opført 1060 - 1B69 i Schenbergsgade, ved samme arkitekt og samme areal,

Som nævnt i KILDEN, l. årgang nr 6 (December 19B1), blev ARBEJDERNES BYGGEFORENING

men lidt billigere (4 , 600 kr) . Disse er nu - som fer nævnt - revet ned,

stiftet den 2o , november 1865 . Allerede den 4, december 1866 blev der holdt rejse-

3) . 45 huse opført 1870 - 1072 i r,yboder (Gernersgade, Krusemyntegade og Set-Pouls-

gilde på de første lo huse, der blev færdige i 1B67. fra de og til 1960, lod ARBEJ-

gade), Arkitekt V Klein , Areal ca 35 ~ 2 og pris 5,300 kr,

DERt,E5 BYGGEFORENING opføre 1776 huse , "Vores" 393 huse er således kun 2~ af alle

4). 49 huse opført 1074 - 1B77 ved Olufsvej og Øster Alle, Arkitekten var nu f C

de udførte - hvor er så resten? Ja de fleste kender vel "Kertoffelrel<kerne" ved se-

Bøttger , der virkede frem til 19o3 - og derfor også er "vores" arkitekt, Arealet
2
ca 4o m og prisen 6,900 kr,

erne, (ugebladene kendte tilsyneladende kun disse, indtil

5) 4Bo huse opført 1B73 - 18B1 mellem Øster Søgade og farimagsgade (Kartoffelrækker2
ne) . Areal 43 m , pris 7,200 kr,

ALT FOR DAMERNE i nr 14 i år
viste billeder fra "vores"

6), 235 huse opført 1886 - 1891 i Vesterfælledvejkvarteret (Humleby), Areal 47

haver), og nogle har måske
hørt om "Hum.eby" ved Carlsberg , men resten? Nu da sommeren er kommet til

\

denfor , der viser tre hustyper - måske kommer de til "Den gamle by" i Århus engang) ,

~"{_

7). 393 huse opført 1892 - 19o3 i Strandvejskvarteret , Prisen var nu 8 , 700 kr,

~

landet, vil jeg opfordre alle
til at få gjort deres cykler

pris 7,400 kr. Disse huse ligner vores mest , og har også samme mål (Se "gaden" ne-

\\

:

8) 324 huse opført 1906 - 1929 i Lyngbyvejskvarteret, Arkitekten var her Chresten
2
Larsen , og husene var nu med mansardtag , arealet So m og prisen 16.700 .

~~

r~s;;~;::===?f;,._

i stand, og derefter cykle

Disse var de sidste huse der lignede byggeforeningGhuse, en hustype der altså holdt

rundt i byen og se på resten
af "Byggeforeningshusene".
På vedstående kort kan man se
hvor husene findes, Numrene

refererer til den række følge
de er opfert i. - I cykeltur
i kronologisk rækkefølge vil
give en del frem - og - tilbagekursel, men det vil jeg
overlade til hver især. Det
hele kan nok gøres på &n dag,

2

m ,

i 62 år, kun med små ændringer ,
I

I

,, I

i

9) , loS huse opført 193,l - 1938 på Amager (fussinfvej, Valmuevej, Oxford Alle og
Hyacintvej), Arkitekten var Leffland Larsen, arealet Bo m2 , prisen 32,Soo kr , Disse

\-,~~"/ -... __ ....

'

hus e er i tre etager og noget uens .

::fJl..,,,'--~ -__;,

lo) (De sidste) lol huse opført 1955 - 1960 (grunden købt i 1930) i Saborg (Anders

'"

'

Nexøvej , Marienborg Alle og Søborg Parkalle), Disse rækkehuse i
2
real på ca 4o m
(Pris og arkitekt er uoplyst) ,

It

etage har eta-

"';;!

''' ..
.. ----I

,.

Så var det slut - der var ikke mere behov for "sunde og prisbillige boliger til arbejderen0 , velfærdet var over as!

t.

'

men vil man snakke lidt med

9

~

\'

- - -----1/,

de "indfødte" må man nok tage det over nogle weck-ender,
Det er nok også bedst at tegne ruten ind på et mere detalicret kort. (Det overstrege-

\"'/

/2/

---

/

.

!,J,tU}..,V.l!N(,

'·

;~,"

\\

\

.

Byggeforeningshuse i København

de total, betyder, at disse
huse nu_ desværre - er revet ned, så dem kan man springe over - hvis man da ikke
vil se hvilke bebyggelser der har afløst dem,
Til brug under turen følger hermed en kort oversigt over de enkelte bebyggeleer:

4

1), 32 huse opført 1867 - 1B71 i Sverrigsgade, Brigadevej og Finlandsgade på Amager,
Arkitekt var H Sibbern, og prisen pr hus var (i gennemsnit) 4,700 kr (2 værelsers)

H P Ørumsgade

19o7

Heisesgade

1693

Bissensgade

1887

5

Arbejdernes ~yggeforening blev stiftet i 1865. De stor e
c pi :'cr.:isl<e syr:dormne havde kr1evet mange menneskeliv, men
indenfor voldene var bebyggelsen blevet mass i v med tilsva=
renje hehoelse. Allerede i 1853 begyndte man at bygge uden
for voldene, :r.en man ønskede at komme længere ud, hvor der
~Rr :r.ere \hent OR frit.
Arhej .~ crnes ..,yp;p.eforening stiftedes under protektion af:
.r.r..,Tacohsen, carlsberg, 1.,.C.r1urmeister, W.Wain,
r;.-::.:1ornemann, læge , RrumlebyJ, l.' .elchior, læge, Kildevælds=
hehygp:elsen.
:1vert medlem skulle betale 1 mark lsenere 35 øreJ om ugen.
ror 4isse penp.,e

OP,

de lån man kunne opnå, lod man opføre

små huse, som blev bortlo:ldet til medlemmerne en gang om
året. Se "'1e l 'if,e" medlerr.mer skulle have indbetalt mindst
kr .? o i kontingent forinden. '/inderne skulle så betale 6,5

;,,

incl usive af'.rag af omkost ninger i husleje.
Alle huse havde 2 lejligheder, men kun en ejer, som
s ku lle l eje stuelejligheden ud til et andet medlem af fore=
ninp. en. ~fter lo år fik ejeren skøde på huset, og efter
2 4 \r sad vedkommende gældfri.
Ke gns~aber fra 1872 viser at rer var 3278 medlemmer fra
alle sa~fun ! slag. 1 1892 var der 15,977 medlemmer af A.~.
~ris på husene i 1866 var kr. 5,800 . I 1892 var prisen steget
ti l kr. 7. 300.

r:iehy['e;elsen besto-~ af rækkehuse og kvartererne

l å ret spre ~t uden for København .
~oreninp;en hav~e loc års jubi læum i 1965, hvor man havde
l.7~o ~use til en s emlet værdi af 24.500.000. indt i l denne dag
v~r kun 12 heboere blevet nødt til at aflevere boligen , ford i
d e i ~1<e kunne klare deres forpligti gelser.

6

Arbe j dernes holigforeninp; opl0stes i 1963.

~
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ALTsA

~::.'. ·' :::; 12::rs'J':::R PJ.. ØSTSRRRO.

Antall et af pensioni s ter i Københa vn bli ver atørre f or
:-ivert 1r , taler :r.an om, og blan~t beboerne pA 0 sterbro
f ind es en mepet stor p:ruppe pensionister. !lvorle~~ es
befinier disse pensionister sig s å 9 Mvilke foranstalt=
ninp:er, hvilke aktiviteter omfatter pensionisterne? :Sller
mer e riptigt, hvorledes akt iveres pensionisterne på
~sterbro? Jer er mange uløste problemer ookring pensi ons=
tiden, op, for det enkelte menneske, er pensionsstiden
den ~est afgørende fektor i livet.
På ~sterbro findes adskillige centre, klubber og andet
8f forskell i g art, men med samme formål: - at aktivere
pensionister med varme og åbenhed.
'✓ ed et besøg i pensionistcentret "VI9:S!'.S!-IAVE",
" yborggade 9, fik man indtryk af stor alsi::ighed. Øbro
Veteraner :-iar her flere klubber i et hus. ~er er et dag=
center med mange forskellige gøremål, hvoraf specielt kan
nævnes kjolesyning, porcelænsmaling, keramik samt under=
visninp i enp.elsk . '.'.an kan del tage i gymnastik og spille
billard. ~er a fholdes foredrag og diskussioner om aktuelle
emner, der har vist sig som stor succes til glæde for del =
taperne. ~et vil føre for vidt, at nævne alle de ret inter=
essante ting d er foregår.

~t an ~e t besøg, de r ogsA omfattede pensionister, var i
Tnformaticns~utikken i Jilk eborr,ga~e. Jen blev oprettet i
1976 af den Sociale Hø j skole og lrives af studerende og
lærere derfra. ;Jer foregår ganske :r.ange akt i vi te ter, og
hlan~t dem har man en pensionistgruppe hver mandag efter=
midc!ag. 1!er diskuterer man interesser og hvilke ting man
slo,il foretap,e. ~•an planlægger hvilke emner der skal frem
ved indlæg og ." iskussioner. '.'.an tager på besøg forskellige
steder, der har interesse for pensionisterne, fx Huset i
~agsstræde, Hjælpemiddelcentralen på Hans Knudsens Pla~s
o 1 . 1c havde fornylig været på besøg i et plejehjem, hvor
der var blevet holdt et socialt pædagogisk fore~rag, og det
blev meget jiskuteret den dag.
!let koster ikke noget at komme der u.~over lidt penge til
kaffen og brødet, og er man på institutbesøg, har alle
deres buskort.
Pensionisterne kan til enhver t .i d komme og få gratis
hjælp af psykolog, jurist eller s ocialrådgiv er . ~er er
~bent hver dag, også for ikke-pensionister.
~lan~t de tilstedeværende, var der nogle, der gik på
dagcenter. ,.'. an fik in ' tryk af en meget aktiv pensionist=
p,ruppe i et aktivt informationscenter.

Foruden dagc entret, der har åbent hver formiddag, kom=
mer jer 3 r:anp,e ugentlig en eftermiddagsklub, hvor man
varierer med sang, musik, foredrag, film, rejsebeskrivel=
ser. ACF kur~er·med forskellige emner afholdes med go d
tilslutninp, af de ældre.
roruden selvh,jul pne , hje:nmeboende pensioni ster, kommer
~er nogle fra plejehjem samt nogle, der er u~skrevet fra
hospitalet o~ henvist af læge eller socialcenter.
''ed samtale ~ed pensionister i dagcentret, fik man meget
oositive udtalelser om den betydning et varieret ti lbud og
e n ~od planl~p,ning har for dem.

8
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Larm på Lyngbyvej:

f ødsel~dagsfest

·• hele fire dage

Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret er fyldt 75 år og har fejret det i 4 dage - fra 29. april til 2. maj. Foreningens bestyrelse
har igennem flere maneder ~lanlagt et stort arrangement på pladsen
i F.F. ulriks Gade. A!lh.Ek~ TIVvLI opstillede boder (lykkehjul, skydetelt, automathal, radiobiler og restaurationstelt m.m.), og der
var a lle 4 dage underholdning fra en friluftsscene: forskellige
orkestre spillede jazz- og dansemusik, og for børnene var der en
skydekonkurrence, en bugtaler, "Huppet- s how" samt skattekister med
gaver!

Vi synes, ideen med at fejre sin bebyggelses runde fødselsdage er
god - og vi har nu faet nogle ideer til festligholdelse af vores
bebyggelses lUU års fødselsdag.

Fra KILDENs side havde vi lyst til at ønske vore "brødre og søstre"
i Lyngbyvejskvarteret til lykke med 75- års dagen, og vi sendte dem
derfor et japansk kirsebærtræ, samt tegningen ovenfor. Træet kan
plantes på deres fællesareal i F.F. Ulriks Gade til minde om fødselsdagen.
Forsidebilledet af KILDEN viser repræsentanter fra Lyngbyvejskvarteret, der modtager det japanske kirsebærtræ.
li

/0

Vi modtog få dage efter et brev fra husejerforeningens formand,
Anders ~estenholz:

Mere om

Østerbro Fredskomite
Fra B. Schwaner, Hyesgade 124 A, har
KILDBN modtaget et brev, hvori der gøres opmærksom på, at vi i sidste nr.
af 1.ILDEN har givet en forke r t oplysning om 0sterbro Fredskomite. Vi skrev,
at 0sterbro 1''redskomi te er en "undergruppe" af Samarbejdskomiteen for Fred

3o.-4. B2..

og Sikkerhed - dette er ikke korrekt.
ll . Schwaner vedlægger en ny folder fra 0sterbro Fredskomite, og
han skriver bl . a. i sit brev: ... På komiteens generalforsamling
april 1981 blev vedtaget, at komiteens sekretariat vælger en person som kontakt- person til Samarbejdskomiteen for Fred og Sikkerhed.
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Og således får vi information om hvad der sker af fredsaktiviteter
på l andsplan . .. 0sterbro Fredskomite er tværpolitisk . Vi ønsker
også medlemmer fra politiske partier . . . 0sterbro Fredskomite har
som medlemmer også aktive personer fra "Nej til Atomvåben".
B. Schwaners brev kan i s i n helhed ses i KILDRNs udhængsskab .
Folderen kan bestill es ved henvendelse til : Usterbro :;,' redskomi te,
Jagtvej 187, 2 . th., 2100 Kbh. 0.
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CYKLISTDEMONSTRATION

GYS

Igen i å r arra ngerer ~ansk Cyklist Forbund en cyklistdemonstration. LJen finder sted

&
GRIN

lørdag <len 12/6
og starter kl. l U fo rskellige steder i byen (det nærmeste sted
for 1usterbro-beboere er v ed Idrætsparken - i-er llenri.k Lings Alle).
Kl. 11- lJ. 3U e r der underhola::ing og tale re på itådhuspladsen, der efter afgang til Yælledparken , hvor der ligeledes fra kl. 13 er
underholdning , musik, danii m.v.

Til børnene, Ovenstående tegninger har vi modtaget til KILDEN,
og vi vil gerne h ave mange flere tegninger til næste nr. I kan
bar e l'llgge dem i postkassen udfor Weysesgade nr. 11. Vi vil
også p.erne have historier, artikler, annoncer osv. for børn.

T

ANNONCER
Alene a r k i iek i, 3'j ,tr , mand, søger lejli ghed , gerne hurtit:t .
Henvendelse på t l f . ul - 263')'Jl , bedst mellem kl. 17 oe; 20 •

li

- li vaJ er du mest hangc for. 1onkn dier lyn'?
- K,crncmælk.

14-

.l:al l e ilendriksen .

- Jeg håber,
at jeg i mit foredrag
har kastet et strejflys
over begrebet humor.
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2. Argang

9

LEDER

•

Med det te 9. nr. af KILD.EN tager vi hul på efterån;sæoonen og de
aktiviteter, som hører til her. Som nogle måske al lerede har set
i udhængsskabet på torvet, har vi arrangeret en skovtur søndag
den 26.9.82 kl. 1U.3U (afgang frz. legehusene i Berggreensgade).
I sidste nr. omtalte vi vores mål for abonnementstallet i 1982:
mindst et i hvertandet hus - og med vores nu 140 er vi tæt på at
nå det. Når vi har uddelt bladet, har vi haft på fornemmelsen, at

ikke har fået tegnet abonnement endnu - og den kan afleveres til
folk, som man opdager er ved at f lytt e ind i gaden.
Vi har med glæde set, at udhængsskabet på torvet er blevet brugt
af mange til småannoncer o. l ign. Vi understreger, at skabet er
ulåst, og at alle er velkomne til at bruge det.
Nærmere oplysninger om KILIJEN (herunder om julenummeret, der forventes at udkomme i december med deadline på næste bladmøde t orsdag, den 11.11.82 kl.20 \leysesgade 11, tlf. 297907) fås hos :

abonnenterne er spredt i "klumper", således at nogle områder er
tæt besat, og andre har meget langt mellem abonnenterne. Vi har

Grethe Hyldkro_g ( 297421), Torben Bregenhøj ( 294847), Lise Rattleff

derfor indtegnet abonnenterne på et kort over kvarteret, og på

( 297907).

-red,

dette kort kan det ses tydeligt, at der er stor forskel på områ-

LÆS HEf;:. · LÆS HER., • LÆS

derne (se nedenfor).

UDFLUGT TIL RYPARKEN SØNDAG
d. 26.09.

Kilden arrangere r en spadseretur
i Ryparken søndag d. 26 . 09. Vi
mødes ved legehusene i Berggreens gade kl. 1 0.30 med cykl er eller v ed
indgangen til Mindelunden på Tu borgvej kl.11.00.
Til Dem der ikke allerede har besøgt Ryparken kan vi fortæll e at
området nærmest ligne r en skov,
hvilket er ret enestående i KØbenhavn .
Medbring mad og drikkevarer, hvis
vejret er dår li gt spiser vi i et
af husene her i kvarteret efter
turen. Tag under . alle ornstændighe - ~.
der forfriskni nger med til selve
turen.

Vi har længe syslet med planer om at lave en lille folder om
KILDi::Ns virksomhed, og vi har nu lavet et første forsøg h erpå.
Folde ren er fxrdig i l øbet a f efteraret, og vi håber den kan bruges

2,

i a rbej det med at udbrede kendskabet ti1 t'.ILDIW. Den k&n feks.
gives: til naboer og bekendte i kvarteret (se de nv i de pletter), s om

KILDEN.

;
•.

'•

;>

,.

r·· ·•·· · ·-•i -.,

i·:l.

l . 0.011

l'.orr de fleste ud af husene. Vivaskede

o.~ skrar)pedc kartofler i sol o~ manee time r .

'"'a vi var f'1"rdi f'." ried det bl ev [:rillen tendt og
d~rrene b) cv r;;;itp:~ os så blev der koe;t kartofler

Vi lavP.de kartoffelsalat mens rressenninr,en blev
h~ne:t op p~ husene . Så kom de andre ud med sal aten

o ~ r,i k h jem efter hordenc. Så satte vi bor dere på
~]adF; oe; der hlev bar;t fl "utes s8 Y.o::i vi ud med gafler
Of'

kni.vc oc t a l lerkener som hlev sat på de borde

som vi var Y..ommet med.

Hele dagen hørte vi musik ,ier l<om fra en jukebox.
Vi spiste m-3d o~ købmrtndcn 6av børnene under

15 ~r s l ik for l o kr.
Vj 1,:--ccde OG vi havde en bar hvor der var vin o g vand og

øl.

Lamme t oc patter,risen blev mer,et gode fordi vi
havde vendt

oe

s murt dem hel dae;e n med olie og

citron.

..

Vi dansede o~ havde b~l hele afte nen •
Til sidst lavede vi pølser og snobrød over
3løderne.

I -,

Mari.e Myschet?,ky
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BEBOERFROKOST i det frie.
Beboerne i kvarteret her arrangerer om sommeren fælles
spisning i deres gadeafsnit, nord eller syd for Kildevælds=
gade . I det nordlige gadesfsnit af Kuhlausgade blev beboerne
enige om, at spise frokost sammen en søndag eftermiddag
midt i juni.
Vejret var ikke det bedste på den tid, men heldet var
med os, ingen regn, men solskin og varme. Vi hyggede os
ved vor frokost, som hver især havde medbragt.
Ved 15.30 tiden kom en os ubekendt mand og spurgte
efter en beboer, der havde haft en annonce i "Kramboden"
i søndagsavisen ang . et stereoanlæg, men vedkommende var
ikke hjemme. Ved undersøgelse via telefonen viste det sig,
at denne ville være hjemme kl.16. Vi inviterede manden
på en kop kaffe og fik en sludder med ham .
Da tiden var inde arriverede beboeren og de gik op i
lejligheden sammen . Manden kom senere tilbage og fortalte
os om en tilfredsstillende handel, og så cyklede han hjem
til Præstø med sit stereoanlæg.
Forinden havde han også fortalt, at der var adskilligt
til salg i denne lejlighed. Oplysningen pirrede vor nys=
gerrighed og nogle gik derhen. De kom senere tilbage og
fortalte hvad de havde købt, og desuden om alle de mange
ting der kunne købes, da hjemmet skulle ryddes . Det kunne
vi slet ikke stå for og gik i mere eller mindre samlet
flok derhen, og det blev nærmest et marked, hvor vi kunne
købe alt fra møbler over beklædning til husgeråd.
Dette gav det hyggelige samvær et ekstra plus og vi morede
os mægtigt god t.
En glad deltager.

Skt. Hans aften
Som omtalt i sidste nr. af KILDEN afholdt vi en fælles Skt. Hans
aften fest. Der havde tilmeldt sig mellem 40 og 50 personer til
arrangementet, men på grund af det dårlige vejr var det ikke alle,
der mødte op.
Vi havde regnet med at holde en gade-fest, men heldigvis tilbød beboerne i Hornemannsgade nr. 33, at vi kunne være hos dem, og vi
havde en meget hyggelig aften med spisning, sang og musik og en
god snak også med nogle beboere, man ikke kendte i forvejen.
Fra KILDENs side vil vi gerne sige beboerne i Hornemannsgade 33 tak,
fordi I reddede aftenen for os.
Vi kunne godt tænke os, at vi foruden de efterhånden traditionelle
arrangementer til nytår og fastelavn også gør Skt. Hans aften til
en fælles tradition for beboerne i kvarteret . Vi kunne evt. leje
presenninger t i l at spænde ud over en gade, så vi er sikre på at
kunne holde i hvert fald noget af arrangementet udendørs på denne
aften, hvor det næsten altid er et elendigt vejr, men hvor mange
alligevel gerne vil mødes udendørs med andre fra kvarteret.

~ANNONCER
Lejlighed søges
Vi er 2 studerende (farmaceut og tandlæge), der søger en lejlighed
i jeres hyggelige kvarter.
Vi vil meget gerne flytte i nærmeste fremtid .
Henvendelse til: Susanne Hansen (vær. 566) el.
Lise Jensen
(vær. 560)
Egmontkollegiet, Nørre Alle 75, 2100 Kbh. Ø.
Tlf . (Ol) 3545:~~-:::~ 566 el . vær. 560.

~

Tørrede blomster sælges

8

Mandag og onsdag kl. 18 - 19 .
Enhedspris:

~·

Mange typer, incl. græsarter.

8 kr. pr. bundt, 40 kr. for 6 bundter .
Weysesgade 45.

KILDEV1i:.LD8GADE SU14 STILLEVEJ

Magistratens 4. afdeling har her i foråret udarbejdet et forslag
til trafiksanering af ;;.ildevældsgade. Forslaget går ud på at omdanne Kildevældsgade til stillevej på strækningen fra Østerbrogade
til Thomas Laubs Gade.
I efteråret 1 979 fremkom magistratens 4. afdeling for første gang
med et forslag til forbedring af trafikforholdene i kvarteret .
.Planen gav imidlertid anledning til en række misforståelser om bl.
a. bustrafikken i gaden. Hesultat - nul trafiksanering.
Det forslag, der nu ligger på bordet, er udarbejdet i samarbejde
med husejerforeningen. Forslaget går i al sin enkelhed ud på, at
selve kørebanen reduceres fra de nuværende 11 m til 5 m ved, at
fortovene i begge sider udvides, og at der nogle steder på stræk~
ningen etableres skråparkering.
Ved Hornemannsgat.le og Il. C. Lumbyesgade skal kørebanen et ableres forskudt. Disse steder skal der så plantes træer for at markere vej forskydningen.
Bustrafikken i Kildevældsgade berøres ikke af projektet.

D

Der er kun et men ved projektet, det er endnu ikke vedtaget. Forslaget behandles for tiden i byplan- og trafikudvalget, og rygter
vil vide, at bl.a. socialdemokraterne i udvalget mener, det er en
forudsætning for forslagets vedtagelse, at grundejerne i kvarteret
selv dækker alle udgifter i forbindelse med f orslagets gennemførelse,
hvilket vil beløbe s i g til ca. 400.000 kr .
Da Kildevældsgade er en offentlig gade, må det imidlertid være kommunen , der bør betale.
Det er til KILDEN oplyst, at husejerforeningen derfor i den nærmeste
fremtid vil tage initiativ til en underskriftsindsaruling blandt kvarterets beboere. De indsamlede underskrifter vil blive sendt til byplan- og trafikudvalget for at gøre udvalgets medle=er opmærksom
på, at det er et udbredt ønske blandt beboerne i kvarteret, at Kildevældsgade trafiksikres.
-red.
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r2. årgang
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Praktiske oplysninger om KILDEN:

LEDER

Næste nr. (nr 11) udkommer i marts 1982, og stof modtages indtil
den 15/2- 1982. På denne dato redigeres bladet på et åbent møde
hos Sigrid Jensen, Kuhlausgade 33 (tlf. 299043), kl. 20,oo

•

Stof kan afleveres til en af nedenstaende personer eller i bladets

Med dette J.U. nr. af KILDEH kan man vel sige, at bladet ikke er
helt ur:gt længere - Of', vi skal nu e;ore st.§ltus:
- over året 1982
- over KILDEN:

postkasee, Weysesgade 11.

-red.

..

Vi synes det har været et e;odt år for KILDEN på flere måder:
- vi har efterhånden fi\et mane;e abonnen~er (ikke helt nok •. )

Forsiden er et linoleumstryk "Udsigt fra mit kØkkenvindue" af
Vivian 1-lØxbro.

- vi har fundet en teknisk tilfredsstillende trykkemåde
udhæne;sskabet på torvet bliver flittigt brugt
- vi har faet vores første kritiske læserbrev:
Uddrag af brev fra en læser efter modtagelsen af KILDEN nr. 9:
Jef! er e-ig ~ed Dem i at børnene, den onvoksende ungdom,
b er have ,- -· 172.ng til at 1:omrr.c tjJ_ or-·e i bladets spalter, men er
6 si~er børne'eHninrer ud~f bJ.adets ialt 12 slder ikke ved siden
af, hva d abonnent·erne rr.ed :rill'e1igh0'r' ·..·c,.n -·, ,rvente?
FøJ.rene e err.ner kan -1regne ~anves interesse:
~vor"an har onvarmin~s-orr.kostnin ~erne unvi~let sig
henholc svis f or dem, · er :1ar f·Iet f;iernvarme og for dem, cier
har beholet ri eres ep-et oJ i efyr el] er an,' en form f or opvarmin f(?
~r fer ikke no~et o~ at ~estyre l sen h •·lder øje med
havernes tilstand? Fvad prøver !l en -cc'·_ at st.iJle op med ile
helt misligholdte?
De - beboere, hvis haver ,, en største del af ,, agen ligp:er
i skyrcge, v ille 1rnnr,e sli :-J:e eol på bænken und er ti.et. s +ore træ
DÅ. " torvet", '!len cle er ikke ":ryg{'e ved at vove Sif ind r-,~ græsset
fordi f.et stariig ber.vL : es af hunr'eejere, so'" 1 an er ceres hunde
grise c'et t i 1.
Det samme ~~l f er fortovene, som for ofte nræges af hundes
efterladenskaber, a: v.Jemt leRetøj, storskrald, der er sat for
t~dli~t ud og tornede buske, der vokser ud over hegnet .
Så er der "il~ebrand shusc t ". Sker Aer s l et ikke noget
i ~enne s ag - og hvorfor ikke?
Se]vfølgelig re ~•1,?r ;ieg ikke med a t 11 KII.DEN 11 har store
muligheder ~or at bidra e ret mevet ti! lesnin~en af disse
~roblemer, ~an den kan na være men ti~ at rejse en debat, som
miske kar føre til noget.

Hedaktionen takker for brevet oe; ideerne, og benytter samtidig
lejligheden til at gøre opmærksom_ pa, at vi gerne ser mange flere
indlæg fra læserne - og at redaktionsmøderne er åbne for alle beboere
i kvarteret.

..

1'-'lon der er nogen , so1,1 v i l væ:te med til at lave en kreativt
arbejdende fredsgruppe her i

□usikbyen

under slogan'et:

" Posltive 1i10dbilleder"?

Forc1en kunne v ære drarna - ord-billeder, - hvadsomhelst r,tt.
1

•1~vnlificeret amato~basis''-~en i l1 vertfald no3et rned,at
læeee

<le slum~ende lcreative talenter sammen.

Er d11 j_nteresseret-lad os snakke o □ mulighederne.
Ring

l3ire i t te

Iiasle 29lo98 - efter kl .1 7, p::L hverdag e,
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TRA}'IKSANERING AF KILDEVÆLDSGADE
Den 3. juni d.å. lykkedes det som bekendt endelig at få behandlet et
forslag om trafiksanering af Kildevældsgade i borgerrepræsentationen.
Behandlingen· af forslaget, der er stærkt beskåret i forhold til tidligere forslag (lidt er bedre end ingenting), blev forholdsvis kort, idet
forslaget blev henvist til byplan- og trafikudvalget.

har der været ca . 150 abonnenter på KILDEN, og vi (8-10 perso;_ ner fra byggeforeningskvarteret her ved Svanemøllen) , der har lavet
bladet i 1981 og 82 , vil gerne fortsætte i 1983 . Vi mener nemlig, at

nenere på måneden havde husejerforeningens bestyrelse foretræde for udvalget, hvor man anbefalede, at forslaget blev vedtaget - bl.a. med henvisning til at det nu ville være rart at se en positiv afslutning på en
efterhånden 10 år gammel sag.

behov for et blad , der kan give kvarterets beboere mulighed for
at komme i kontakt med hinanden , og hvor man kan komme frem med / læse om
ting af almen inte r esse for beboerne .
Men vi har brug for HJÆLP fra andre - gamle og nyindflyttede, unge og
- beboere. Hvis bladet ikke skal blive for kedeligt og køre i de
spor, må der også nye kræfter til!

Siden da er der - så vidt vides - intet sket, idet forslaget fortsat
ligger til behandling i udvalget. Imidlertid har husejerforeningens be-

Vi holder vores første beboermøde i 1983 den 27. januar kl. 20.UO på

styrelse i et forsøg på at presse på for et positivt udfald besluttet

adressen Weysesgade 11. Mød trygt op - vi er meget rare og hyggelige.

at foretage en høring af beboerne i byggeforeningsh1.1sene. Resultatet af
Vi håber i 1983 at få flere abonnenter end i år, så vi fortsat har råd

høringen vil blive tilsendt byplan- og trafikudvalget.

få bladet trykt ude i byen (i år har der lige akkurat været penHøringen vil foregå ved at forslaget til borgerrepræsentationen vil blive ,;;mdel t til samtlige huse i bebyggelsen sammen med et brev, hvor hus-

trykning af de 4 udkomne blade, men det kunne være rart af og
kunne ofre lidt ekstra på fotografier o.lign.).

ejeren anmodes om skriftligt at tilkendegive sin holdning til forslaget.
DET ER VIGTIG'r, AT ALLE GIVER DERES MENING TIL KENDE - så vi kan stå så

stærkt som muligt over for udvalget. Jeg vil derfor gerne her opfordre
ALLE til at svare.

om bladet og om de aktiviteter, vi har, er åbne for alle og
annonceres i bladet og i KILDENS udhængsskab på torvet, hvor alle iøvrigt selv kan indsætte opslag.
Abonnement på bladet (vi regner med 4 numre i 1983 ligesom i år) kan

Hvis nogen af KILDENs . læsere skulle være interesserede i at hjælpe til

tegnes hos kassereren, Dorthe Sørensen, Kildevældsgade 28, eller på gi-

med det praktiske i.f.m. høringen, bedes de henvende sig til

ro 1579754. Pris for 1983 : 30,- kr. (pensi'onister 15,- kr.).

Christian Sonne
Heisesgade 49,
Tlf.: 295451.

6

Nærmere oplysninger om KILDEN kan fås hos: Grethe Hyldkrog (tlf. 297421),
Torben Bregenhøj (tlf . 294847) eller Lise Rattleff (tlf. 297907). Man
komme i kontakt med os ved at benytte KILDENs postkasse, Weyses-

UDFLUGT TIL RYPARJIBN - søndag den 26. september

Oversigt over Kildens aktiviteter i 1982 :
Foruden nytårsfyrværkeriet - som jo delvis blev indledt i de sidste par
minutter af 1981 - har vi arrangeret disse 5 sammenkomster:
1. Fastelavnsfest i Berggreensgade fastelavnssøndag
2. bladmøde i Bellmanskroen 2o. april
3. Skt. Hansfest i Hornemannsgade 23 . juni
4. Bladmøde i Bellmanskroen 12 . august
5. Udflugt til Byparken 26. September

Det var et dejligt sensommervejr, da vi samledes. i Berggreensgade søndag formiddag for at cykle i samlet flok til Ryparken. Vi var mange
fremmødte (efter KILDEU's sædvanlige målestok/: ca. 20 voksne og 101 5 børn (fra O til ca. 12 år) .
Vi var hurtigt fremme ved indgangen til Hyparken ved siden af Minde lunden. Efter at alle var samlede, parkered e vi cyklerne og gik en tur
rundt 0m søen. Vi traf ryttere - og kastanjer, der skulle samles op og forskellige mærkelige ting fra omr ådets fortid som militært tilholdssted. Der var også en stor pl ads med borde, bænke og en stor grill, hvor
man godt kunne holde en gri llfest engang!
Vi lejrede os med vor medbragte frokos t på et græsområde, spiste, drak
og snakkede , mens børnene lec;ede.

Desuden har vi samlet materiale til nogle artikler om forskellige aktiviteter
på Østerbro, og vi har deltaget i jubilæum i byggeforeningen ved Lyngbyvej .

Da vi cyklede hjem, snakkede et par af os om, at vi måske .godt kunne _
have s truktureret turen lidt m€re, f.eks. arrangeret n ogle lege fo r
børnene på forhånd. På den anden side var vi enige om, at vi havde haft
et par rare og afslappede timer sammen og havde nydt en af de sidste
sommersøndage på et meget nat urskønt sted.

NYE IDEER :

Vi har taget denne artikel fra vores naboforenings blad: Gadespejlet:

Vinter

kæl ke- og skøjteture

Energibesparelse

cykeltur til Skudehavnen (ud for Nordhavn St . )
med medbragte madkurve. A~standen er overkommelig ,
s å også mindre børn kan cykle med.
Kristi Himmelfartsdag, 12 . maj
Udflugt til det militære område på Amag er , der kun er
åbent for publikum denne ene gang om året. For dem der
synes det er for langt at cykle, er der mulighed for
transport med bus rundt i området (og så kan man stå a f
og vandre, når man har l yst) .
udendørs fællesspisning l el . 2 gange ugentlig. Vi kunne
forestille os faste ugedage (fx fredag afteri og søndag
ef t ermiddag , men det er kun forslag - andre efterlyses!),
hvor der er "å bent bord " for alle ., om har tid og lyst til
at spise deres medbragte mad i fællesskab.
tur til Hven
bad e tur(e)
Disse forslag må have opbakning, hvis de skal kunne re ~liseres.
Derfor imødeser vi med spænding tilbagemeld i nger fra de beboere ,
som synes det er en g od ide at lave fælles arrangementer i et vist
omfang - og gerne suppleret med yderl i gere ideer .

Fra og med 1982 er en ny l ov om begrænsning af energiforbr~g
i bygninger trådt i kraft. Loven gør de t muligt at opnå et
skattefri~ tilskud , når der investeres i energi~sparende foranstaltninger.
I denne artikel omtales forenklet, hvo~dan dei kan opnås tilskud for boliger i vort kvarter. Mere detaljerede oplysninger
kan hentes i "Energi-spare mappen", som fås grat~_s ved ~enven:delse til ·
Byggecentrum
Gyldenløvesgade 19
1600 Kbh. V.
Tlf . 01-127373

Hvem kan få ti lskud ·?
Det er . kun ejeren af boligen,' ~om kan få ·t abetalt t i lskud .
Der rdes tilskud til en- og tofamilieshuse, udlej.ningseje~- domme og ejerlejligheder . En investering i energibespa~ende··
foranstaltninger vil dog også· Remme• lejerne til gode t fout-,
af mindre ·varmeforbrug.·
: a ; ·•.
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Hvor stort er tilskuddet?

Hvad kan man få tilskud til?

Tilskuddet er højst 7000 kr. pr. bolig. Det vil . sige , at ejeren af et enfamilieshus højst kan få udbetalt 7000 kr. i tilskud, f o r et tofamilieshus kan udbetales højst 1400~ kr., for
et trefamilieshus højst 21000 kr. o.s.v.

Der kan fås tilskud til mange forskellige foranstaltninger.
Typiske eksempler er
- isolering af tagkonstruktioner, etageadskillelsen
mod uopvarmet loftsrum, manzarden, gulvet over en
uopvarmet kælder og ydervæggene bag radiatorer,

Tilskuddet gives som en prc.centdel af den totale investering
i energibesparende foranstaltninger. Procenten er 20 for
ejerboliger og 30 for boliger, der udlejes. Det betyder for
eksempel, at der til ejeren af et tofamilieshus, h•,or ejeren
selv bebor en del af huset, kan udbetales højst 14000 kr. i
tilskud for arbejder på i alt sa333 kr., nemlig et tilskud på
højst 7000 kr.
(20% af 35000 kr) til ejerboligen og et tilskud på højst 7000 kr. (30% af 23333 kr) til den udlejede bo-

- . opsætning af forsatsvinduer eller udskiftning af
de gamle vinduer med thermovinduer,
- isolering af f.eks. centralvarmekedler, varmerør
og skorsten, og
- installation af automatik til regulering af temperaturen i rummene, f. eks . thermostatventiler.

lig,

20 og 30% tilskud gælder kun for arbejder, der udføres i
1382. I 1983 falder tilskudsprocenten til 15 og 20 og i 1984
til 71, og 10,
B)nker, sparekasser, kreditforeninger o. l. vil som regel
kunne yd·e lån på næsten hele det beløb, som ligger ud over
tils kuddet.

o.asuden ·kan man få tilskud til arbejder, som uåfør~s ved
ove~gang til kollektiv varmeforsyning. Det er dog desværre
ikke muligt i vores kvarter, efter at planerne om fjernvarmeforsyning er udskudt.

De

Hvordan får man tilskud?
For at få tilskud s kal en energisparekonsulent først foretage et varmesyn, d.v.s. en vurdering af, hvilke arbejder
der skal gennemfør es for at bringe boligen i god energiøkonomisk stand. En liste over energikonsulentern~ findes i
det materiale, der kan rekvireres hos Byggecentrum. Energikonsulenten skal for et helt hus i vores kvarter have
udbetalt et honorar for varmesynet på 1000 kr. + moms.

Som nævnt i indledningen er denne artikel en forenklet beskrivelse af tilskudsordningen , Få derfor fat i "Energispare mappen" hos Byggecentrum og læs, hvilke muligheder,
der er for at få tilskud til din bolig.

li
li
..1,

0e·r kan kun ytles tilskud til arbejde, der udføres af momsregistrerede håndværkere og firmaer. Man kan altså ikke få
tilskud til eget arbejde eller til materialer alene.
For ae få tilskud skal der enten være udført alle de arbejder, som energikonsulenten har a·nbefalet eller så meget, at
det maksimale tilskud på 7000 kr. pr. bolig kan udbetales.
Når arbejdet er udført, indsendes en ansøgning til kommunen,
son genner.går d~nne, udregner tilskuddet og udbetaler dette.

SÆLGES:

1 lille kakkelovn ..•.•.•.••...••..• 200 kr,
1 sød, gammel symaskine, l idt defekt 100
1 par s køj ter (hvide), str. 36 ca.
100
1 hvid stumtjener • •..•. • •.•••.••••• 100
1 barnevogn (brugt), rød, ca , 8 år
150 Henvendelse: Marienlund, Weysesgade 41, tlf. 209697,
000000

Skolepige på 15t å r søger job som babysitter eller andre småjobs
i hjemmet, - Henvendelse hos: Susanne Nielsen, 1'!~.11'. Gadel:l Gade 39,
tlf. 294994,
000000

FORSATSVINDUE.

1 stk. 3 fags forsatsvindue, mål 151 cm - 148 cm. Passer
til vinduerne her i kvarteret, udført i lyst bøgetræ.
Sælges for ca 500 kr.
Kontakt: Anne Gredal, Jens Stampe
Kuhlausgade 28
Tlf. 209775
000000

/3

HISTORISK HJØRNE

To værelser med toilet og køkken søges af enlig kvinde,
Max , 1,500 kr. om måneden incl. varce,

Henvendelse til Anne Hempel på tlf. ol - 62 57 54,

Jeg har før i K[LDEN skrevet om offentlige transportmidler - nemlig j ernbanen .
Denne gnng vil jeg skrive lidt om de "vejgående" transport~idler - eporvognene og busserne.

Allere f0r der var
tænkt på at opføre vor~ huse, be-

gyndte der at k0re hest~sporvogn
ad strandvejen fra

Frederiksberg Runddel til Slukefter
(i Hellerup), Driften startede i 1868.
I H84 startede:
Strandvejens Dampsporvejs-Selskab en

(Postkort fra 1909)

Sporvogn med damp ad strandvejen, Det gik godt i begyndelsen, men efter nogle
Ar måtte "De rygende uhyrer" indstille driften i 1892 - altså samtidig mec at

AT

li"'

LA VE

B LAD

man begyndte opførelsen ef vore huse - og hestesporvognen måtte tage fat igen,
Den fik betegnelsen "Linie f e ller "Slukefterlinien".

er morsomt
oen bestemt ikke altid det bare sjov :

De næsten alle var flyttet ind i Arbejdernes Byggeforenings huse i Strandvejakvarterat, - og kun havde ges og petroleum til belysning - blev sporvejen ele ktrificeret (27/11 1902 ), Samtidig fik sporvejen linienummer~t 1, men med samme

Hvis vi bringer vittigheder, siger læserne, at vi er pjattede,

linieføring som ovenfor nevnt. I 1908 forlængas linie 4 fra ~sterbros Kasserne

Hvis vi ikke gør det , er vi kedelige.
!".I

II

til Svanemøllen, samtidig mad at der laves en sporvognssløjfe som det ses på

Hvis vi klipper fra andre blade, er vi for dovne til at skrive selv,
Hvis vi ikke gør det, er vi for glade for vores eget ,

Østerbros Kasserne til Svanem0llen (se fotoet), og der står den som bekendt endnu, den er dog blevet udvidet nogle gange, sidst i 1931, I 1911 overtages sporvejene af "Kebenhavns Sporveje" (KS ), og samtidig opstår der 2 nye linier - li-

Hvis vi ikke optager et indlæg; udøver vi censur.

nie 14 (omdøhelse af de af linie 4's vogne der fortsatte til Hellerup) og linie

Hvis vi g111r det , er bladet fuldt af vrøvl og vås .

15, I 1919 overtager KS Frederiksborg s porveje og en ny linie - 1B - fre Toftegårds Plads, fur også endestation ved Svanemellen. Bortset fre at linie 4 i fi-

Hvis vi skriver sandherlen, risikerer vi at bllve sagsøgt.

re år (1924-28) kun kører til Trianglen , og at linie 15 0111lægges til Lyngbyvej

- Og så er der måske nogle, der tror , at vi ikke har klippet

i 1931, sker der ikke store ting, før VI får vores egen bus - bus 39 1/ 9 1953.
(En stor dag - nu kan vi ko,o•e p6 tvære af bye n) , i begyndelsen kører 39 kun

dette ud af et andet blad.

til Mimersgado, men dag linie 2o bliver nedlagt kører den helt til Valby. Men

- Men det har vi!

I

ovenstående foto, I 19o9 flyttes mandskabsbygningen der hidtil havde stået ved

-rtld.

så går det stærkt med nedlæggelserne, I 1955 nedlægges linie 4, l 1958 nedlæg-

ges linie 18 (Nogle af l4'nerne ender nu i Svanemøllen), og i dag har vi jo kun

busserne tilbage (under HT). Sic transit osv.

0
()

I dag koster en billet S kr, i 1900 kostede en billet lo øre, men husejerfore-

ningen bestyrelse ansøgte kommunen om ikke der kunne blive indf0rt specielbilletter til 5 øre fra Svanemellen til Trianglen (uden held) .
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Oversigt over Kildens aktiviteter i 1982:
Foruden nytårefyrværkerist - som jo delvis blev indledt i de sidste par
minutter af 1981 - har vi arrangeret disse 5 swnmenkomster:
1. Fastelavnsfeet i Berggreensgade faatelavnsøøndag
2. bladmøde i Bellmanekroen 2o. april
3. Skt . Hansfest i Hornemannegade 23. juni
4. Bladmøde i Bellmanekroen 12. august
5. Udflugt til Ryparken 26 . September
Desuden har vi samlet materiale til nogle artikler om forskellige aktiviteter
på 0øtørbro , og vi har deltaget i jubilæum i byggeforeni ngen ved Lyngbyvej .

NYJ:: rDiER:

I 1982 har der været ca , 150 abonnenter på KILDEN , og vi (8-10 personer fra byggeforeningskvarteret her ved Svanemøllen) , der har lavet
bladet i 1981 og 82 , vil gerne fortsætte i 1983. Vi mener nemlig, at
behov for et blad , der kan give kvarterets beboere mulighed for
at komme i kontakt med hinanden, og hvor man kan komme frem med/læse om
ting af almen interesse for beboerne.
Men vi har brug for HJ~Ll fra andre - ga~le og nyindflyttede, unge og
- beboere. Hvis bladet ikke skal blive for kedeligt og køre i de
swr.me spor , må der oeeå nye kræfter til!

kælke- og skøjteture
Forår

cykeltur til Skudehavnen (ud for Nordhavn St . )
med medbragte madkurve . Afstannen er overkommelig,
så også mindre børn kan cykle med.

Vi holder vores første beboermøde i 1983 den 27 . januar kl, 2U.uU på
Weysesgade 11. Mød trygt op - vi er meget rare og hyggelige.

Kristi Himmelfartsdag , 12. maj
Udflugt til det militære område på Amager, der kun er
åbent for publikum denne ene gans om året . For dem der
synes det er for langt at cykle , er der mulighed for
transport med bus rundt i området (og så kan man stå af
og vandre , når man har lyet).

Vi håber i 1983 at få flere abonnenter end i år, så vi fortsat har råd
t il at få bladet trykt ude i byen (i år har der lige akkurat været pentrykning af de 4 udkomne blade , men det kunne være rart af og
kunne ofre lidt ekstra på fotografier o . lign . ) .

udendørs fællesspisning l el . 2 gange ugentlig. Vi kunne
forestille os faste ugedage (fx fredag aften og søndag
eftermiddag, men det er kun forslag - andre efterlyses ! ) ,
hvor der er "åbent bord" for alle 'lom har tid og lyst t il
at spise deres medbragte mad i fællesskab .

om bladet og om de aktiviteter , vi har, er åbne for alle og
i bladet og i KILDENs udhængsskab på torvet, hvor alle iøvrigt selv kan indsætte opslag.

tur til Hven
badetur(e)
Disse forslag må have opbakning, hvis de skal kunne r eLliseres.
Derfor imødeser vi med spænding tilbagemeldinger fra de beboere,
som synes det er en god ide at lave fælles arrangemen ter i et viet
omfang - og gerne suppleret med yderligere ideer .

Abonnement på bladet (vi r egner med 4 numre i 1983 ligesom i år ) kan
tegnes hos kassereren , Dorthe Sørensen , Kildevældsgade 28 , eller på giro 1579754 . Pris for 1983: 30 ,- kr . (pensionister 15 ,- kr . ) .
Nærmere oplysninger om KILlJEN kan fås hos: Grethe Hyldkrog (tlf . 297421) ,
Torben Bregenhøj (tlf. 294847) eller Lise Rattleff (tlf. 297907). Man
kan også komme i kontakt med os ved at benytte KILDENs postkasse , weysesgade 11.
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FORMÅL :
Kildens formfi l er at a rbe jd e på a t samle a ll e beboerne om
fælles ak t ivi t ete r og stØ rr e fælles udnyttelse af mulighederne i kvarteret.
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Alle, der bor i kvarteret - både som l ejere og eje r e - kan
blive medl em af Kilden .
ARRANGHIENTER :
Skovture, byt t emarked , nyårssky<ler i , Skt . !Ia ns-fes t, fas te la vnstØndeslagning , gadefes ter osv .
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BLADET:
Blade t "K ILDEN " udkommer 4-6 gange årligt med a rtikler af
i nter esse for med lemmerne.
UDHÆNGSSKABET:
Er åbe nt for alle medlemmerne til meddelelser , annoncer
osv. Skabet hænger ved torvet i Kild e vældsgade - mærket
KILDEN.
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POSTKASSEN :
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Sidder ved hækken ud fo r We ysesgade 11 og kan bruges til
indlæg ti l KI LDEN og t il opslag til udhængsskabet ( hv is
man ikke selv vil opsætte dem).
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FLERE OPLYSN I NGER :
Els e Hjo r t
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Lise og Jan
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D R I F T S R E G N S K A B

LEDER

1 9 8 2

INDTÆGTER
Overskud fra driftsregnskab 1981
136 abonnenter a 30 kr
13 abonnenter a 1 5 kr
Indtægter i alt

kr.
7
kr. 4 0 8
kr.
1 9
kr. 4 4 4

0 , 6 5

,

0
0 0
5 , 0 0
5

, 6 5

J.,eder
Selvom forsiden af dette nr. af l,ILDEH forestiller fastelavnscptoget gennem gaderne - byder vi dog snart foråret velkommen! I
dette blad tat;er vi hul på en del af de arrangementer, som vil
foregå i foråret og sommeren - men vi vil dog s tadig gerne have
ideer og inspiration til flere .•.
KILDEN har foreløbig fået 132 abonnenter - så vores økonomi
er formentlig sikret ogsa i dette år: :f ordi vi håber at nå op på

UDGIFTER
Trykning af KILDEN nr. 7
Trykning af KILDEN nr. 8
Trykning af KILDEN nr. 9
Trykning af KILDEN nr . 10
Papir til fastelavns løbeseddel
Glas til udhængsskab
Jubilæumsgave til Lyngbyvej kvart.
Udgifter i alt

kr.
kr.
kr.
kr .

endnu flere i løbet af næste måned, så vi ikke behøver at forraøje

0 6 9 , 3 5

prisen.
Vi gør saP.1tidig opmærkso1.1 på, at KILDBl!s redaktion er åben for

0 5 7

alle beboere i kvarteret, så har du lyst til at være med næste gan&,

8 4 7
8 0 7

kr.
0
kr.
9
kr.
2
kr. 4 1 9

7
4
4
7

7 5

'
0 0
'

'
'

'

0 3
5 0
4 0

0 5

'
, 0 8

er du meget velkommen.

Llom læserne kan se, har vi i dette nr. fået

en del indlæg fra forskellige læsere - dette er en t;od udv::J•ling og
gør forhåbentli['. bladP.t mere spanc' ende og afvel:sleadr.. Vi hi'.ber også
at få mange indlæg til næGte nr: Derimod får vi næcten ingen annoncer mere - istedet bliver vores udhængsskab piJ torvet flittigt brugt.
Praktiske oplysnin(_ser om kilden:
Næste nr (nr. 12) udkommer i

Driftsoverskud for 1982

Kasserer :

&~~

kr.

2 4 8

'

5 7

cie.1

3/5- 83.

juni 1983,

oe

stof modtar.;e1' indtil

På <1.enne dato redige1·ef: bladet på et åbent møde hos

Lise & Jan, weysesead ? 11 ( 297')o7), kl. 2o, oo.
Stof kan afleveres til en af nedensH:.ende pP.r,.cner eller i bladP.ts
- red .
postkasse, ~eysesgade 11 .
•rorben Bregenhøj (294847), Grethe llyldkroe(297421), Lhe Hattleff(2'379o7)

Abon:.<:1~,'.c:1t: 3U,- kr (pensionieter ·halv pris) til Dorthe :,0renr,en,
~ildevældsgade 28 - eller på giro 1 57 97 54 .

.:O~ er Kt\dens
Bomærke

Fra Fyrværkeriudvalget .
Som de foregående å r var der stor tilslutning til fyrværkeriet Nyt årsaften, men endnu større var de Økonomi ske bidrag, ikke mindst
pga. Fru Collstrups aktive deltagelse i indsamlingen. Det er v i meget taknemmelige over. Økonomien holdt og mere til. Det er vi glade for og lettede over, for det er hvert år spændende om bidragene
dækker udgifterne. Vi b estiller nemlig fyrværkeriet med pris inden
pengeindsamlingen slutter. Sidste år havde vi et underskud på
kr . 240,-, som Kilden var så venlig at dække. I år kan vi betale
Kilden pengene tilbage med tak for lån. Men der er stadig penge i kassen. Det tiloversblevne belØb har vi besluttet at overføre til næste Nytårsfyrværkeri.

CYK:C:L TU!l TIL SY.UDEl!AVNEN D. 23. APR IL KL. 14.00

MØDESTED: L:cGEHUSZNE I BERGGREEIISGADE

Som foreslået i sidste nummer af bladet arrangerer

; •
•
Skudehavnen (ud for Nordhavn St.). Området har b l .i.
engarealer med v i lde blomster, og der er en fin ud sigt i nd over Svanemøllebugten, ud mod Flakfortet og
op ~ennem Sundet. Der findes et vært shus og e n r e stau rant, hvor man evt. >,n købe drikkevarer.

KI LDEN en udflugt på cykel (for små og store) t il

Medbr i ng the - /kaffe-/madkurve eller andre forme r for
forfriskninger - vi .. finder et rart sted derude, hvo~
vi k a n nyde dem.

Regnskabet ser således ud:
kr . 3055,-

Indkomne bidrag:
Udgifter:
Fyrværkeri
Forsikring
Materialer
Kilden

"

50,-

240 2750,-

I alt

Overskud

C

2200,260,-

kr.

305,-

Fyrværkeriudvalget.

Heen&kab for fastelavns-arrangementet :
L1dtægter :
125 x 5 kr • . . • ..••..• • .• •. •

Det ser for sort ud.
Skuer man mod øst, standses ens blik af Svanemøllevær kets

625 1 -

kr .

Udeiftcr :
cacao, stænger
279,tender, kroner m.m. 474,krus •• . • ••. .• • • • • . . 51,6U
boller ••.•..•. •. ..• 50,øl/vand • •.•• .• •••.. ~

:;!Ul.lU kr.

Underskud: . • •• • • .. . ••• ....•

276,lU kr.

skorstene og ind i mellem formørkes himmelen af en tyk,
kvalmende sort røg fra en af disse 3 energiudluftere.
Man tænker umiddelbart på om de brænder lig eller våde
madrasser.
Det kan ikke være rigtigt,når forbrændingen foregår p å
d enne måde

- ring derfor t i l værket,når d e t

ser for sort ud

Te l :(ol) 11.07.06 og gør opmærksom på den sorte os.
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KILDEN - atomvåbenfrit område

Vær med til at oprette en lokal fredsgruppe!

Østerbro har fået sin første atomvåbenfrie sone.
Det er vores område, Kilden, idet husejerforeningen
for vore 400 byggeforeningshuse på sin generalforsamling den 24. februar vedtog at erklære vores område
for atomvåbenfrit. Det vil sige et område, hvor der
ikke må findes atomvåben, men heller ikke baser, depoter
eller fremføringsmidler til sådanne våben.
I
Hvorfor gjorde vi det?
Fordi vi ønsker fred i verden, og fordi vi gerne vil
give vores bidrag til at nå dertil.
Vi ønsker ikke en fred, der bygger på, at vi sidder
på hver sin tikkende bombe. Vi ønsker en fred, der bygger
på afspænding og nedrustning - en varig fred.
En af vejene til det er, at der oprettes atomvåbenfrie
zoner. I Norden, på Balkan. I hele Europa .

Bag forslaget om atomvåbenfrit område stod 70 forslagsstillere, som v~r nået på ganske få timer her i vores
byggeforeningshuse. Mange udtrykte ønsket om, at vi
kunne fortsætte et lokalt arbejde for freden.

Det er et stort mål . Men selv havet består af dråber.
Og vi mennesker er de dråber, der kan fylde et hav,
når vi hver især og sammen gør en indsats der, hvor vi
er. I store dele af England og Norge har kommuner
erklæret, at de ikke vil acceptere atomvåben på deres
område. Mange steder i København har lejer- og beboerforeninger gjort det samme .
Nu har vi som de første gjort det på Østerbro. Lad os
håbe, at det kan være en inspiration for andre i vores
bydel og by. På den måde lægger vi sten på sten på
vejen til fred i verden.

Der indkaldes derfor til et
Stiftende møde for en fredsgruppe
Torsdag den 24. marts kl. 19.30
På Kildevældsskolen i Bellmannsgade
Fredsgruppen skal være åben for alle beboere i vores
område, der vil arbejde for eller støtte arbejdet for
freden. Derfor skal den arbejde på et bredt grundlag,
så der er plads for enhver, der ønsker fred, uanset hvad
vi mener om andre ting.
På det stiftende møde skal vi finde frem til fredsgruppens formål, arbejdsform og opgaver samt høre om andres
erfaringer .
KOM OG VÆR MED! .
Astrid Lillelund 29 Ol 16, Anne Pedersen 29 54 02
Annemarie Jørgensen 18 00 45, Birgitte Hasle 29 1098
Intet kommer af sig selv.
Hverken krig eller fred.
Gør noget for freden.
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HISTORISK HJØRNE
"KIG I ÆLDRE TI DSSKRI FTER"

-

·

Ved l æsni ng af Grundejer Tiden de
man, at der
5
af 14. april 1942 , erfarer
var
o års jubilæum her
at 14. apri l 1 892
i kvarteret. Det ses
var d e før ste 42 h
endvidere,
beliggen de mel lem L d
use bygget . De var
St an s kronagade og Kildevældsgade.
randvejskva rteret, som det hed tidl"
Arbejdernes Byggefore .
igere, er det største af
n ings kvarterer og h
.
af 400 h u s e .
ar siden 19o2 best~et

Hvorledes det startede , kan ses ved læsning af Illustreret
Tidende, 24. februar 1867 , hvor det fortælles, at 300 arbejdere
begyndte at spare penge op med 1 mark (35 ø re) om ugen.
De havde ønsket om , ikke alene at bygge et hus, men også eje det.
I kraft af de opsparede penge opnåede man at få et lån i
Sparekassen p å 20.000 Rdl. og de første lo huse blev bygget på

f/lJITI
'

af

J;,,,,,,,"!jcns }lu,e

Amager, vel nok fordi størsteparten af medlemmerne på den
tid var ansat på Burmester og Wain.
UDDRAG fra samme I llustrerede Tidende: "Dersom det lykkes
Foreningen at opdrive et lignende Laan på samme Betingelser,
er det dens Hensigt til næste Aar , at lægge Grund til lo andre
Huse og saa fremdeles ; thi den ejer en Byggegrund til mindst
et Vederlag af 1600 Rdl. og den er overdraget af en Velgører.
Arbejderne havde havt den Selvfølelse og Selvfornægtelse
ikke at tage mod denne store Gave, der fraregnet Vederlaget

Arbejdernes Byggeforening
stiftedes i Aaret 1865

kan anslaaes til omtrent 8 000 Rdl, til indtægt for deres
Byggeforetagende; thi de have vedtaget, at Grundens Værdi
skal forrentes for derved at oprette en Hjælpekasse for

og opfører i Aar det IOOOde Hus.

Arbejdernes Invalider, Gamle, Enker og forældreløse Børn af
Foreningens Medlemmer~
Gennem halvfjerserbe (1870) møder man påstande on husenes
fjerne beliggenhed af den l i ge erhvervede grund ved søerne,
Den ansås for så fjernt beliggende, at man ikke kunne byde
I

folk daglig at tilbagelægge en s~dan vejstrækning . Helt galt
blev det, da foreningen købte grundene ved Olufsvej og
Kildevæld . Man formodede, at Moses Melchior sad inde med

en skjult viden om, at disse grunde snart ville komme til
at ligge ved betydelige trafikårer, og dette beroligede

I
1__

h u,,,

•••h11

sindene. Vi der bor her nu, kan vel bekræfte sahdheden af det .

c~u,,/
""'-~

Kælder.

L

_ ___ - - -

l•.!t Sal.

I

_ ___ _

Kvi si

_!
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ho.r rnod9e:l l-olgenc:1e /re
••

0

0

0

•

Sidste sommer besøgte vi kvarteret for "lissom" at se om
dette var noget for os. Vi havde vadet København tyndt

0

for at finde en alternativ bolig til vores lille familie

0

0

0

2
•

I

læse-r- .-

snerydningen skal foretages snarest muligt efter
"!!~fald - og grusningen skal ske snarest muligt
e,..:r, at det er blevet glat føre.

0

0

er,

(tre personer)her skulle det så være, og helst blive ved
med at være.
Fuglefløjt, grønne træer,bragende solskin,pittoreske huse

0

og folk, der sagde davs til hinanden •••••• en helt anden
verden end betonslummen fra Amager,hvor vi var nærmest

•
•••
•
•••
•

vænnet til daglige slagsmål,indbrud,hærværk og en masse
andre ubehageligheder -oven i købet til en svimlende husleje.

- Nu skulle det hele blive så meget bedre

Blev det så det?

• Københavns kommune. Magistratens 4. afdeling.

Tja,flytteriet (roderiet) blev overstået , med flyttemand,
flyttekone og flytteunge,men så kom problemerne i

I et februar nummer af Østerbro Avis forekommer en stor
annonce vedrørende grundejernes snerydningspligter.

skifte skole,før .han har fundet kammerater (hvodden faen vil

Der må være andre end os,som p.gr.a alder,helbred,fravær

han finde dem uden at skifte skole ?)Han er lidt ked af at

fra huset eller andet har svært ved at skovle sne.

gå ned og lege,for han kender jo ikke rigtig nogen•• • · •

Vil KILDEN være med til at gøre et forsøg på at skabe
grundlag for en løsning på dette problem?

Vi andre har haft det lidt lettere.Man kunne jo altid kigge
ind på Kildevæld,som jeg i

Måske er det Husejerforeningen man må prøve at interessere

Vi voksne finder ret hurtigt nogle at komme i

Dette siges,fordi jeg mindes et par søde småpiger,som for

til arbejdet, og arbejdskammeraterne er de samme,vennerne

een gang og nu må

fra Amager ser vi da også af og til.Under alle omstændigheder

vi se, hvordan vi får bragt alle de tunge aviser ud til

er der ikke megen tid til festivitas i hverdagen,og heller

storskrald• De to flinke d _r enge, som bad om tomme flasker

ikke råd (terminer og alt det der)

kom da godt nok efter dem,men jeg forsømte at spørge,om

- Nu venter vi spændt på h vad kvarteret har at byde på,når

de vender tilbage efter flere.Det er kedeligt at fylde

forår og sommer rigtig sætter ind.Måske kan vi ogs å byde på

huset op med ting,som nogen godt vil have,men som de ikke
afhenter.

et eller andet,hvis den hjemmelavede vin bliver god.

AI heflBYn til miljøet bør salt og kemikalier anvendes
med stort mådehold -helst slet iklr.e. I stedet anvendes .
sand eller_~ f.e_ks. fra en fælles beholdninganq)E.affet
af ~'rt!rforeæien_
De~p gtpo7.ietafføretilsynmed,omgrundejeme
overholder deres forpligtelser. Politiet kan give bøde, og
lade arbeJdet udføre for grundejerens regning.
I tvivl? Ring tlf.: (Ol) 54 10 88, lokal 391, der også kan
oplyse om, hvilke veje der er private.

Id~forslag til løsning af
modtages af KILDEN.
Er der nogen,der samler a v iser
eller flasker,er redaktionen i

besiddelse af læserens adresse •

••••• MEN hvad med en organiseret -

snak med.

Hverdagen har kun betydet ti minutter længere transport

et par år siden aftalte med os,æt vi skulle samle gamle

fremlagte problem(er)

øvrigt betragter som et af de

sidste værtshuse,hvor der er virkelig atmosfære.

for sagen,som jo helst må hvile på et fast grundlag.

aviser, som de afhentede.Det gjorde de

form af

en udefinerlig isolation,ungen ville ikke,og vil stadig ikke

fælles GENBRUGSINDSAMLING?

10

Hilsen og godt forår.
Jørgen , lone og Martin

Kildevældsgade 56 . 2.

f o-S-t e, l 0vY h_
JJet

-F:e~-t;.

J)

Y0- ),et;

e,n, 30d

VCA--v

Me9ei
'

VI

l

KILDEN
NR:

l

12

JUNI 198 3

~

W

3 . ARGANG

I

I
I
;
i

I

~~

I

• "":t. ..

I

1f

I

I

_J

SVAN EMØLLENS FREDSGRUPPE

LEDER
Vi

=L1L·

Svanemøllens nyfødte f redsgruppe har nu arbejdet aktivt i 2 måneder og er lidt
nu l i µ- e vert l.c:_!:r ndelsen af sommeren, og hvis vi ser

1 idl fr e m, :aen opsu lidt t.ilu<Lg: e , kan vi for clet sidstes
vc:<!i,o.:i:ac ncle ,i :.::e, at vinter e n har sparet os for to ting, sne-

forpustet. Gans ke vi s t er vi 10-1 5 flittiggahænder og hoveder - og flere har
meldt sig som interesserede - men de opgaver, vi kunne tage op,er nærmest
flere end vi kan nå. Vi er ret forsk el lige mennesker her fra kvarteret, med

or..- r e nov" ti ons r nibl c;:ier.
\!~d hensyn til at se frem ti I soauueren ta:nker man på

hver sit udgangspunkt. Men vi er enige om det afgørende mål for fre dsgruppen:

f t>.' lles sam:aenkoms ter. Pdl"lut~ter pl.l c_yk0 1, sejlture og andre

ønske og handling f or fred gennem nedrustning - og nej til flere raketter .

t.in l! vi kunnf\ samles om. ln(lc11 l il! n ~~c er det- Set. Ila.ns, o g trods

Lan gt de fleste i fredsgrup pen er kvinder. Hvorfor det?

d f' l

luncf1t ld e dansl{e v e jr, vi 1 :na11 ,io i reg l e n r;erne fejre

::li d s o:.1.:1er 0 n .

De t er ogsa kn p: c siden vi har haft et Byttemarked o~ clet
vil le :nu sk e i;d,e være s u cl i, rli p;t, om cle r i p:en blev arrangeret
e n slug s oprydnin g:

pu

loftet o;' i kæ lderen . Fors l ug o g ønsker

Vi vil gerne være flere. Vil du ikke være med?
Vi mødes den første mandag

hver måned i H.C . Lumbyesgade 2, kl. 20 .00.

Ind imel lem mødes ngole af os i arbejdsgrupper, der også altid er åbne.
Kontakttelefonnumre finder du længere nede.

:1 odta~ es ~1eg et g erne .

Der har væ ret reai.-t.ioncr fr u tilflyttere , ofte g;ii ende ud

pu no ~ l e

forventnin ge r, der må ske stadi g hæng er lidt i luften

uden at væee i'::ocleko,11l!let.

" Endnu eng ang foryn g er si g g amle

Danmarks jord,- 11 s ig e r di g; tcren i en sang" livarl o.n vi "g amle"
be~oere blev lidt ~ e r e foryn g ede o g l une lor J~ ll e sskab.
Vi ser g erne on s ker o ~ forslag fra abuonentern e . ~øderne og

KILDD; e r &Len l'or all e.

Nær mere op l ys n i ng er om KIL DEN f å s hos : Greth e Hyldkrog ( 2 97421),
Torben Brege nh Øj (294 847) og Lis e Rattl e ff (29790 7 ) . Næs te nr.
udkommer i sep t em be r 19 83 , o g re d i g er es på e t å bent mØd e
to r sdag de n 18. august 1 98 3 kl. 2 0 ho s Hanne & Tor~en, Kuhla usga d e nr. SZ . St o f kan afl ev e r e s her - eller i KILDE NS post ka sse ~eysesg ade 11. De r er nu 140 abonnenter - o g vi håber på
fl e r e e ndnu : se nd 30,- kr . (pensionist e r : 15,-) til giro nr:
1 57 9 7 54.
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Lidt om, hvad vi har arbejdet med indti l nu:

Men ingsundersøgel se o~k~~rg2_m~~

Atomvåbenfri zone

I forbindelse med Landskampagnen mod atomraketterne, som vi har tilsluttet os,

Erklæringen om, at byggeforeningshusenes område er atomvåben f ri zone, arbejder

var vi i dagene 13.-20. maj med til at gen nemføre en landsdækkende meningsunder-

vi for at gøre kendt. og for at inspirere andre til det samme. Vi arbejder for at

søgel se om befolkningens ho l dning til opstill i ng af nye raketter i Europa.

få et symbol, som en kunstner i kvarteret har ti l budt at udforme. Vi har fået

Vi påtog os og gennemført e 200 i nterviews i kvarteret . Resultaterne af under-

muli ghed for et skilt i Kildevældsgade. og vi vil også søge at fremstille symbolet

søgelse vil bl ive offentl i gjort i dagspressen først i juni. Men vi vil også

på f.eks . mærkater til brug for brevpapir med mere.

i lokalbladet of fent l iggøre, hvordan undersøge l sen gik i vores kvar t er.

Vi har kontaktet andre byggeforeningshuses f oreni nger i København med opfordring
~a_nge andre opgaver
til, at de følger vores eksempel og erklærer sig atomvåbenfrie.
Desuden arbejder vi for at få FREDSGRUPPENS EGET UDHÆNGSSKAB i Kildevældsgade,
så vi også på den måde løbende kan holde alle beboere orienteret om, hvad der
sker i fredsgruppen lokalt og om større begivenheder.

Mange andre ting skulle vi gerne tage op i fredsgruppen. Blandt andet s t øtte
til kvinderne i Greenham Common i England. Måske har du også fors l ag til, hvad
vi kan gøre for freden? Vi hører gerne fra dig. Ring f.eks . t il
Astrid (290116). Bente (200216), Annemarie (180045), Anne (295402) ell er

~

M~j___:_!_ænd lys f or fred~~

Birgi tte (291098)

Den 4. maj var der ved søerne fakkeltog arrangeret af en række københavnske freds- Jeg er ogsd gdet over
til raket-modstanden

komiteer. Vi var med til at forberede og gennemføre dette arrangement, og gjorde
en god indsats, sel v om vi er en helt ny gruppe. Vi sørgede for salg af over 300
mærkater og utallige fak l er. Derf or fik vi også andel i det overskud, der blev
af den vellykkede fredsaften. Det giver os lidt økonomi at s t arte på.
Karneva 11 et
Ved Påskemarchen mod Raketterne startede vi med at f remstille egne fredsduer og
et pænt banner om "atomvåebnfri zone" (se foto i KILDENS udhængsskab).
Fredsgruppens kreative arbejdsgruppe har ud over dette sat sig for en langt større
opgave i forbindelse med Karnevallet i Pinsen: fremstilling af masker og dragter
til et indslag i optoget, der symboliserer krigens og f redens kræfter.
Den kreative arbejdsgruppe vil fortsætte med at udvik l e sådanne indslag til
kommende demonstrationer og møder

KILDEN

OG DET HISTORISKE STOF

For et par måneder siden henvendte en nyindflyttet familie sig
til en fra redaktionen af Kilden for at låne alle de gamle numre af Kilden. Familien var interesseret i at sætte sig ind i,
hvad der foreglr i kvarteret, og da de afleverede de gamle numre igen, fortalte de, at de havde fotokopieret alt, hvad der
var skrevet i "Det historiske hjørne", fordi det - som de sagde til sammen g i ver et ret godt billede af byggeforeningshusenes historie i løbet af snart 100 år.
Kilden er nu udkommet i 12 numre i alt, og pånær i 3 numre har
"Det h i stor i ske hjørne" været med i alle numrene. Og der er stadig mere stof.
Måske ville det være en ide at samle - og udbygge - det h istoriske stof. Det kunne samles i et lille hefte, så at interesserede,
og nyindflyttere i kvarteret, samlet kunne få baggrunden for vort
kvarters opståen og dertil de mange, sjove små anekdoter fra kvarteret, der også har været fortalt i Kilden.
Er der nogen der vil være med til en sådan opgave???
red.
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KILDEVÆLD.
I midten af det 18. å rhundrede l å der en gå rd i
kvarteret her. Den var beliggende tæt på det, der
senere blev ka l dt Strandvejen. I 1743 blev gården
fæstet ti l Helene Voight af en bekendt gartnerfamilie. I å ret 1763 kaldte man gården Kildevæl d.
Den skiftede ejer adskillige gange, og da man op fØrte viadukten på Strandvejen over kys tb anens
terræn, blev gården eksproprieret af KØbenhavns
kommune og revet ned i 1905.

6

Uddrag fra Borger Vennen 13. februar 1869.
Vi gØr sikker Regning paa Bistand hos alle heldigere
s till ede for hvem Vigtigheden og Gavnligheden af
foretagender, der forebygger Fattigdom, styrke selv hjælp og gavne i sanita ir Henseende, maatte være
indlysende.
Fabriksejere og Arbejdsgivere ville ved nt gj
foran, opmuntre deres Arbejdere til at gaa inJ 1
Byggeforeningen og derved vægtig fremme Sagens
Udvikling.

Kil olenE> brev
vo r-t.:s L.u._..f,~,:te · ~,, . . rUejuer· har v0;ret i uvite~·et ir1·..1enfor i

til

\18jt:eG ~t.:.ci3

nra Lj. Vi

Ii~~r ~o-co~:!"'l"i'e1·et

buegården

I
Til Husejerforeningens Bestyrelse!

i;Lrclene w1der ~;elve ryd-

l.linLe!l, o~ eft er c~t o..er er ~:i.e t t~rt..;3pla.:ne o{: pl antet cm/J nye tr@e r"
i.,e r er l':crt en <..;t . r oont:...ineri'uld betonbrol:l:er r1 . v. bort, der er
neor sve t noc_;le 1;lanLewc:1·ker - oc; beboerne i et par nabohuse har
t ilLr:,,:_;t no,.:le ,.;.11strc:1,;ende (o,:_; ~·oni.,jelit;e)tiøcr sa!:r::,en. l•ordelene
v ed en s,.oc.n L:,:r::iryt.ini n,:: er ue r e lys o:; luit Llancl t husene - og
srJu , i1,c;,e;-.:1e::, te ,),rc.e ko=er 1:ludselii!, tiJ. at d<.Cnne eh 1•1ei:;et større

Vi er en del beboere, de r har arrangeret en del fællesarrangem ente r
for bebyggelsens beboere bl.a Fyrværker i

og fastelavnsfest.Ved at

gennemgå bebyggelsens historie,har vi konstateret 1 at der i

" g amle

dage" blev foransta l tet fællesarrangementer i Husejerforeningens
✓

regi.Vi foreslå~ at dette bliver genoplivet på den måde,at Husejerforeningen afsætter et beløb på budgettet ti l

sådanne formål og at

alle, der har lyst,kan søge om penge,når de vil lave et fællesarran-

i'1c:veli._;nencie Oi,lwlc.~',:"-:..dic;. 1.iltlen vil VCllde t ilP,a~e til nr. 4 i

gement.

et Genere lll!J~er af l,lauc t, hvor vi fcrhåte11tli,:; vii kunne bringe

Hvis man går ind for tanken og effektuerer det i dette finans å r,vil

billet,;er f1

vi gerne være de første,der ansøger om 280 Kr,som dækning af underskud ved fastelavnsfesten den 14.2,hvor 125 børn deltog.
Med venlig h i l s e n ~
Angelika Nissen

~

på gruppens vegne.

Beboerforeningen KILDEN
v/Angelika Nissen
Niels W Gadesgade 44
2100 KDbenhavn H.

Beboerne

er-

under

.sva.re± . ,. ...

ar be jd et
D~kning af underskud ved fastelavsnfest .
På et bestyrelsesmede har bestyrelsen behandlet Jeres ansøg.
ning om at husejrforeningen dækkede underskuddet på fostelavn~festen 14 . 02.1983.
Bestyrelsen besluttede at bevilge de aneogte 2Bo kr, som vil
blive udbetalt af kassereren Palle Jersboe, Kuhlausgade 26, tlf
ol 2o 53 45, Regnskabet for festelevnsfesten bedes medbragt.

Husejerforeningen
i Strandvejskvarteret

Garden
en mancd
senere

Bestyrelsen anser samtidig Jeres brev som et forslag til generalforsamlingsbeslutning, og vil derfor optages som indkommet
forslag på næste ordin•re generalforsamling .

~'.+¼Ole f aurhøj
form and
Derggreensgade 12
2100 København 0,

8
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Karnevalsapropos
Igennem et par m?i.nerler har en del ;,.f Svaner,1øllens fre-ls5rupµe - rlen såkalrl t
kreative grupµe - været optaget af a t 1',ve rncr.sker og dragter. Vores irle gik

DYREVEN(NER) SØGES

ud på ;,.t lave et fredsoptog, som kan bruges ved fi..adsdemonstrationer o. lign.,

2 d ejlige killinger - født 2/5 _ vil ca
og store nok til at få nyt hjem .
· 1/7 83 være renlige
Moderen er en "ægte" Ugandes isk/Ken ansk
blanding, og faderen
en dansk baggårdskat.
y
Henvendelse:
Palle & Winnie Kindler
Weysesgade 17
tlf. 01-181996.

og rlet var nærligp;enrle a t a fprøve rlet ved karnevallet, idet flere af os ikke
har erfaring med 3.t optræde udklædt.
En gruppe på 10 mænd , klædt i sorte kapper, med ens~rtede, dystre masker og
med mapper mærket oprustning under armen var fanget i et tov. Dette tov blev
trukket af en pige klædt i muntert, gulgrønt tøj , og foran hende gik en ung
Pige, klædt i gult, og spillede på fløjte. Gruppen var omringet af 2.ndre børn

JEG SØGER EN LFJ LIGHED I SVANE\IPLLEKVARTEllET.

Jeg er t egner, 33 år,. illustrerer børn eLøger og I
inde i b
J
k
f
1ar tegnestue
yen . egs a 1 øde 1 september og håber derfor
flytte ind ~ 1. aug .
at kunne

og voksne, ligeledes klædt i sjove, gul grønne gevandter, repræsenterende gla~e,
fredselskende

hænderne.

Venlig hilsen
Bodil Nederby
Ni els llernrningsensgade 2o n
Tlf.: ol 130397 (arLejd.)
ol 950516 ( privat}

.SoJ?? me/'en

bru.JeG

D

I

Sa..

:Je;n

-hi

;Bytteht.arlc~

Da karnevallet startede pinselørdag gik vores gruppe med i optoget fra boboerhuset i Århusgade mod centrum, og vi bemærkede med tilfredshed, at selv om der
var i hundredvis af flot udklædte mennesker med i optoget, vakt e vi megen opmærksomhed. Overal t, hvor vi kom frem, fotograferede man de uhyggelige oprustningsfolk (se f.eks. også Ryvang Bladet torsdag den 26 . 5., si1e 4),
Vores gruppe s kal nu mødes i gen for at drøfte , hvordan det var at optræde bag
masker og karnevalsdragter, og vi vil sikkert prøve at bruge nogle af de id~er,
vi fik under karnevallet, for at gøre vores opt og bedre og få et kl arere budskab frem.
Vi har også brug for flere, der vil være ,ned bådr? t il praktisk arbr?jne (sy
dragter m.m.) og ti l at få id~er til nye måder, hvorpå vi kan lave kre~tivt
arbejde indenfor fredsgruppen.
L.R.

f II

I

.J)a_ ·dd,

€x't~ s m.Q2...Ss.-½t o+te r-e.gru.r

~ ~ , l.u:lu-- vi e..fte.r-

½

over h.oved.e.t.

1tDER°NoGEN,:DER
ViL LÆGGE HUS TiLi
-l~
selv-V_;._
o s aJ:, aJ,lt,
~er
m..a.d,/clt-Ucict,, -bo-rcL/sio-l

!-Nis ~-c v-il
~ a..r cl,u, en., ..i,,d{,

vL h.cist ~ u.dt...
I h.u-w-utd-. ~ fil Ki , den,

r
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3.ÅRGANG

Til Kilden's læsere og venner!

LEDER

Efter en go' lang sommer kan det være på sin plads at give nogle opmuntrende oplysninger .

"Selskabs- sæsonen" indledes med dette septembernwru:ier af KILDEN,
se~ nu er godt halvt igennem sit tredie år. Som det fremgår andetsteds her i bladet, har vi lige gennemført endnu et byttemarked,

En dag i foråret fandt jeg en gammel "long John" svajercykel, som var
skrottet, defekt og uanvendelig. Et godt indbygget instinkt i mig så

og vi er meget åbne for flere ideer til arrangementer:

nogle muligheder for en god anvendelse for mange af denne cykel.
Hvem har ikke stået og svedt med en kasse øl på bagagebæreren, mens
cyklen var ved at vælte?

Dels udendørs, for de vejrfriske men måske især indendø rs . Vi har tidligere holdt fælles
teaterture, værtshusarrangementer m.m., og vi danner stadig gerne

Eller ærgret sig over ikke at kunne give en god ven et stykke møbel -

ramme for sådanne ideer.

en stol, kommode eller seng, som er i overskud, men som ikke er til at
flytte?
Eller på anden lignende vis s avnet et køretøj til at transportere en

Det siges, at der er ca l o% udskiftning pr. år her i kvarteret,

stor eller tung ting fra sted til sted - men manglet køretøjet??

og vi vil godt se nye beboere både til arrangementerne og til
redaktionsarbejdet i bladet, så vi undgår at stivne i en lille,

Jeg gik i gang med at samle brugbare reservedele til cyklen. Det er lykkedes særlig godt: To virkelig solide hjul, brugbar~ dæk og slanger og

sluttet kreds af gamle beboere, der efterhånden må genbruge fle r e
og flere af vmres en gang _så nye påhit ••.

en saddel. - Kranken skulle udskiftes. De specielle mål på krankakslen
gav en udgift på 18,50 kr. Endvidere har jeg ofret 6 sodavand på dæk og
slanger - samt naturli gvis en masse arbejde med at reparere cyklen.

Forsiden illustrer et initiativ i KILDENS regi: Det nye mærke
er blevet lavet til fredsgruppen (som beskrevet i artiklen inde
i bladet), og vi har moret os med at prøve at forestille os, hvordan
det kommer til at se ud , når det er blevet hængt op. Kig efter, når

Jeg kender en dygtig smed, som vil hjælpe mig med at reparere (svejse)
stellet for nogle øller under processen.

du kommer forbi!

Resultat: en god long John cykel, som jeg vil give navnet "KILDEN" opkaldt eft er vores blad.
Om vinteren vil cyklen stå i vores forhave. Om sommeren vil cyklen formodentlig være ude at køre hele tiden.

For nogen tid siden skrev vi om en ide; at lave en folder, som
kan udleveres til alle nye beboere i området. Redaktionen har fået
sammen

Fordi jeg fores ti l ler mig, at vi er mange her i kvarteret, som kan have
glæde af køretøjet . Cyklen kan lånes ved henvendelse til undertegnede

Jule- nummeret af Kilden, som redigeres på et åbent møde:
onsdag den 16. november kl . 20,oo hos Sigrid, Kuhlausgade 33.

fra ca. 1. oktober . Det koster en bajer for lånet - men hvis det griber
om sig, er der en risiko for, at jeg alt for ofte bliver for meget beruset, og så må prisen jo ændres

hjælp af en rutineret grafiker, som

er ved at lægge sidste hånd

på opsætningen af materialet. Vi håber, at den kan udkomme
med:

Indlæg kan afleveres på mødet eller lægges i Kildens postkasse,
Weysesgade 11. Abonnement (3o, - kr (15,- :pensionister) pr år) tegnes

Jørgen trederiksen

hos kassereren Dorthe Sørensen, Kildevældsgade 28, st, eller v~d
indbetaling til ~ildens giro: 1 57 97 54. Flere oplysninger hos:

Berggreensgade 54.

Grethe og Lars Hyldkrog, Lise og Jan Rattleff, Torben Bregenhøj og
Hanne Rassov
tlf. 29 74 21
tlf. 29 79 07
tlf. 29 48 41'

2.

3

FÆLLES DRIVHUS

l>rivhu..se.i:.

fortsn.t

Ved påsketid 1982 påbegyndtes e t projekt i haverne bag Kuhlausgade
46 og 48, der skulle komme til at betyde fo røget trivsel beboern e
imellem, en markant visuel fo røg else af de små havers areal og rum,
og endelig en vis f orm for udbytte.
Det fælles
plankeværk
blev revet
ned, og i
skellet mellem haverne
blev grundstenen lagt
til et lille
kvardratisk
drivhus på
2 gange 2
meter og
2,40 meter
i hØjden.
Drivhuset
anbragtes med to hjØrner i skellet og et i hver have, hvilket sammen
med de relativt store spejlende trekantede tagflader giver drivhuset
et let og luftigt indtryk, ligesom det ikke dominerer så meget i hver
have.
Byggematerialet er træ, de steder hver der er kontakt med jorden,
trykimprægneret,skruet sammen med elforniklede skruer.
Alle lister blev skåret til med rundsav på stedet, og den samlede ma terialeudgift minus glas var på ca 1200 kr.
Glasset blev skaffet meget rimeligt fra en nedrivning, men udskæringen
var tilgengæld p r o j ektets vanskeligste fase og adskillige gode glas plader gik til spilde inden skelettet var klædt og der kunne plantes.

i/-

Bedet er hævet ca. en halv meter over jordniveau så man ikke skal bØje
sig så meget under driften, og der
er en dØr fra hver have så man kan
mødes i huset og snakke dyrknings principper, hØste eller få sig en
lille en.

Hu..s et JJ.n.d..er

op-+øf'e.l5e

Sommeren 82 blev der dyrket agurk,
tomat, melon og peberfrugter i
drivhuset, der gav et afkast på omtrent 50 agurker~ 100 tomater, 2
meloner og 4 peber frugter.
Sommeren 83 dyrkes der agurk, tomat
(almindelige og de aflange italienske), cornicho n s og en enkelt vandmelon.
Udbyttet er endnu ukenqt, men desværre er der gået spinde-mider i
agurkeplanterne, disse forsøges dog
bekæmpet biodynamisk med rovmider,
under alle omstændigheder tegner tomathØsten godt.
Til næste år vil der muligvis blive
forsøgt med diverse eksotiske vækster som kiwi og auberginer.

havep l ads ( vel nok hans mest kendte ) , Apostelkirken på Ve s te r bro bygget i en baggå rd - og endelig Vor Frelserkirke i Vejle som han ikke sel v opnåede at se fæ r dig . Han istandsatte endvidere en tlcl g:1mle
k i rker bl~a. Stadil k i rke i Jylland. I slutningen af tyverne mente
man at de r nu var bygget så mange boliger i kvarteret omkring Vogn mandsmarken, at de r var behov for en ny kirke . Denne blev det overdr aget arkitekte n P. Staffeldt Matthiesen at bygge , hvilket han gjorde i årene 1 931- 33 således at en midlertidig kryptkirke kunne tages
i brug allerede den 1. ma r ts 1931. Staffeldt ~latthicsen hyggetlc ogsa
mange andr e kirk er , de fleste ligner Kildevældskirken. F.ek s . IIØjclevangskir ken på Irlandsvej ( bygget 1 934 - 35) og Jægersborg kirke
( bygget 1939- 4 1 ). Kildevældskirkens s til er en helt traditionel
korskirke hvor alle gavle har kamtakker og gotiserende , nærmest sjæll andske hØjblændinger.

HISTORISK HJØRNE
Da de første huse i vort kvarter var færdigbyggede og kla r til i ndflytning , blev de henfø r t - sognemæssigt - til Set Jacobs kirke n på
Østerb r ogade ( ve d siden af stad ion).
I dag e r situationen den, at vores kvarter - selv om d e 393 huse udgø r en enhed - hØ r er til 2 sogne, nemlig SION ' s sog·n og KILDEVÆLD ' s
sogn, -( 356 huse til det førstnævnte og 37 t i l det sidstnævnte , i det
sog negrænsen går midt ned gennem Il C Lumbyesgade).
3 år efter at det første hus var bygget blev den nye kirke på St r and ve j en ( som Østerb r ogade f r a Lille Vibenhus dengang hed) indviet den
27. september 1896. Kirken der havde arkitekt O V Kock som fader kos tede 70 .000 kr a t bygge , midler der hoved sagelig var skænket af med lemmerne af Set Jakobs kirkes menighed i a nl edning af den dervær ende
pa s t or Krag h' s sølvbryllup. Som det ses
på billedet der er
fra Illustr eret Tide nd e , var der i kk e
tårn ( det rakte
pengene ikke til
men derimod en tag rytter. Kirk en er
bygget i middelal .,·,'_;~,;_sf,:;:-- '
der _! ig r oman sk
stil, med skelen
.;
ti l Grenå- egnens
• ~ ~·1!
kridtstens kirker.
~"
I 1 921 havde man
fået rejst nogle
penge, så der
blev råd til at
få bygget et tårn
ved arkitekt K.
Varming . Samt idig
blev tagrytteren

1

Om Sionskir~es tbrns arkitekt skyldes vel også at fortælle , at han og så byggede " hele" kir ker , bl.a . Kingos kirken i Nannasgade pa Nørre bro . Denne har næsten samme tårn som Sions kirken.
Begge kirke r e r - ikke mind st arkitektonisk - et besøg værd . Indven digt er Sions kirken den int e re ssanteste med Johs . Kragh's vægmalerier fra 1899 .
På en crke ltur rundt i byen - ma s ke kombineret med besigtigelse af de
øvr i ge byggefo r eningshuse - kunne man prøve at sammenligne "vore" to
kirker med de andre byggede af de samme arkitekter .
God fornøjel se .

j

~
·

taget ned. Endelig blev de r i 1970 tilfØjet et l igkapel .
Arkitekt Kock var en skattet kirkearkitekt.på den tid . llan star t ede
med Kapernaumskirken på Frederikssundsvej 1894-95. Denne ki r ke har
samme f orm som den opr indelige Sionskirke . Så kom Sionskirken 189596, Set Lukas kirken på Chr Richardsvej 1896-97 , kris t kirken på Eng-

Her er

SymboLef
SE Forsi</en

6

'
•
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Ka.rrevauns~

Svanemøllens Fredsgruppe

Vidste du, at husejerforeningen har et oplag af

•Svanemøllens Fredsgruppe har nu fået sit eget symbol.

karreværnsmateriel?

Det er en lokal kunstner , der på opfordring har tegnet mærket

Materiellet, der bl.a består af baljer,spande
gasmasker,økser og lommelygter, er leveret af

til fredsgruppen, nemlig billedhuggeren Kirsten Justesen, der

Civilforsvaret og skal - formentligt - benyttes

bor i Kuhlausgade.

i

Symbolet er udformet i rødt og blåt - med anti-atomvåbentegnet

Da materiellet blev leveret omkring 1950 , var den

tilfælde af krig.

daværende formand og næstformand på kursus, men

rødt og husprofilerne blå. De t symboliserer modstanden mod

siden er der ikke foretaget noget, udover at en

atomvåben i vores by og illustrerer derved også, at området med

repræsentant fra Civilforsvaret har gennemgået

byggeforeningshusene er erklæret atomvåbenfri zone.

beholdningen af materiel.
Gad vide,hvem der skal betjene materiellet,hvis

Derfor er det også tanken, at symbolet skal kunne ses i kvarteret,

der bliver krig?
Ole

og vi har fået tilbudt en fin ophængningsplads i Kildevældsgade.

Vf DDU, h u m - ~ er •

Nu mangler vi blot at få mærket udført i et materiale, der tåler
vejr og vind.
Svanemøllens Fredsgruppe er sammen med Østerbro Fredskomite værter

Vil du vide mere om dette emne,har Civilforsvaret

for en stor fredsfest, der afholdes på: Egmont Kollegiet, Nørre Alle,

udgivet en pjece "OM AT OVERLEVE".Pjecen kan fås på

t

lørdag den 24. september fra kl. 14 med program om eftermiddagen samt

biblioteket elle r hos Civilforsvaret . Nedenstående

hele aftenen.

illustration er hentet fra det lille hæfte.

*

Efter fredsfesten tager vi her i kvarteret fat på at samle underskrifter
på en appel til det danske folketing om at sige klart ~ej til opstilling

Sikringsrum.
.

.. .
I en stor del af nyere etagebyggeri , erhvervsbygninger og offentlige bygninger er der forstærkede kælderrum (sikringsrum). som hurtigt kan gores klar
til ophold. Undersøg, om der findes sådanne rum, hvor De bor, arbejder og i
øvrigt færdes til daglig. Er der ikke et
forstærket kælderrum, vil en almindelig kælder altid kunne give nogen be•
skyttelse ved luf tangreb, radioktiv stråling og i de situationer. hvor man ellers
skal søge dækning.

af ny~ amerikanske atomraketter i Vesteuropa.
Siden skal vi også være med til at opreklamere de store europæiske
demonstrationsdage mod nye raketter si dst i oktober måned.
Der er derfor nok at gøre .

Kom og vær med
Vi mødes den første mandag

hver måned, kl. 20

H.C. Lumbyesgade

Sa meget svækkes den radioaktive

straling til

2, stuen.

Stop atomraketterne • livet skal fortsætte!

I I I I I
I I I I I
I I I I I

•

8

~
1!1000

I I I I I
I I I I I
I I I I I

•

~1100

*
I

Be~l<yttelsesrum .

i

Har De ikke selv beskyttelsesrum eller
kælder, kan De opnå en vis beskyttelse
i huset, f.eks. under en trappe, hvor De
i forvejen har bygget en •• hule« af reoler, kasser, skuffer og lignende fyldt
med sand, jord eller beger.

..

il

;,,
1 10
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For ti end e å r i træk blev der holdt
gadefest fo r "Ø vre" ll'eysesg,1de og
Berggreensgade den 13 . august, som
sædvanlig under hyggelige fo r mer,
og i perfekt vejr. Det var o prinde lig "nedre" Fu hlausgade der starte de med ·gadefester for ca. 15 år siden, men i dag er der - fo rud en o~
vennævnte - kun "nedre " Heisesgade,
der holder gadefe st. (Nedre og Øvre, refererer t il gaderne nedenfor
syd fo r, og ovenfor= nord for

Medejere s øges til vores ga~le skole i

Sk å n e.

2 1/2 t im e fra Tuborg llavn.
Kom og hør nærmere.
Liff & Lu ffe Greisen
Kuhlausgade 46
Tel . (ol) 29 60 62

TO STUDE!iliNLlE ~0GBH PR . 1. OKT. BLLBH fi!BlJ 0 JEBLIK.KELIG OVEHTAGELSE
2 -

Kildevældsgade).
~eyses/Ber ggreensgade-gadefesten
havde i å r nogle nye a ktiviteter,
b l .a . skulle børnene dekorere papirdugene med fest l ige tegni ng er
( d e blev d esværre Ødelagt i nattens lØb af væltede glas og du g gen der fal dt ved 4-tiden). Der
var endvidere udskrevet en kage konkurrence, hvor alle skulle mø de
med en kag e ( så var desserten reddet efter de 2 spidstegte
lam ) . De r blev lagt stor opfind somhed for dagen. En kage var bygge t som et byggeforeningshus i
størrelsesordenen 1:20 og 2 a ndr e
kag er forestillede også byggeforeningshuse. 1.præmien blev dog til delt e n ka g e der - til syne ladende
- va r fyld t med for mange penge guf
og v in . 4 bØrn havde egenhændigt
bagt deres egen kage.
Ende li g var der ophængt kulørte

3 VA:R . LEJ LIGlli:D. - VI ER TEMMELIG BOLIGTRÆNGBNDE!
Med venlig hilsen
Karoline Leth
e/o Haueh
Turesensgade 9, st.tv.
1368 Kbh. K.
tlf. kl . 9-13: 01-700666.

Tag over hovedet ,
Her er atter en af de annoncer,hvor folk leder efter et
sted at bo her i

kvarteret •••••••• men jeg vil g øre

fo r søget alligevel . Jeg har boet h e r
med Kii¼' i

i kvarteret sammen

snart 4 år og er meget glad for det.Vores

husejer tænker imidlertid på at sælge si t hus i

løbet

af det næs t e halve eller hele år ,så skulle der være
no g en,der kan tilbyde os et n yt "tag" h e r

i

kvarteret

ville vi blive lykkelige.Evt . køb af en del har også
in teresse.
m.v. h ,
Angelika Nissen
Niels W.Gades g ade 44 tel . 18.lJ ,2)

KA.l(KELOVN, 85 cm hø.i, firkan tet, tidligere til brænde,

lamper i træerne.
Det kunne være rart hvis f l e r e ga der vil l e tage initiat iv til at ar-

nu til petroleum, knn købes for kr.loo + nedtagning.
S igr id Jensen

Kuhlaus gade 33

rangere gadefes t er til næste år .

tlf. 299043

10

li.

BYTTE MARKEDET
Lørdag den lo. september sendte arrangørerne af bytte-

markedet et mistroisk blik op på den ubeslutsomme himmel,
men da det ikke havde dryppet ned indtil kl.14,hængte de
tøjsnore op og satte borde parat,Snart kom de første ting
frem og i

løbet af de små 2 timer arrangementet varede,

byttede mange ting ejere - meget tøj til at supplere
garderoben op·med - puslespil til de lange vinteraftener
lænestole - nips - bøger -

og det helt nye badekar fandt

også et hjemsted.Arrangementet sluttede lidt brat p . gr . a
vejret -men mange var draget glade hjem med brugbare ting
Hans Peter fra H.C.Lumbyesgade

41

var dog lidt skuffet.

Han havde håbet,der ville dukke en gammel barnevogn op,
som han kunne bringe aviser ud med -så, hvis der er nogen,
der kan hjælpe ham med dette , kan de henvende sig til ham .
Mange udtrykte,at de syntes ideen med byttemarke,d er god
og efterhånden er det blevet en tradition i
Resterne fik u-landsklunserne tilbudt.

kvarteret.
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SIONS KIRKE.

1

I

Ved at læse Ole ' s i ndlæg i sidste nummer af KILDEN, opstod ønsket om at se
nærmere på Sions Kirkes interi ør. Dette medførte gudstjenestebesøg om
s ~ndagen, og fo r e n ikke særlig flitti g kirke gænger, blev det til en speciel
oplevelse i mere end een henseende.
Kirkens meget smukke kalkmalerier fan ge r hurtigt ens opmærksomhed. De
gø r si g især bemærket ved de meget s tore vægmalerier p å øst- og vestgav le .
På den sidste ser man i midte n et lysende kors, de r adskiller de forta bt e f r a
de fr e ls te og fro. korsbuen skue r Kr is t us ud over me nneskene. Pil. den modsatte
gav l ov er a lterbuen er male t et kor s og de 7 menigheders e ngle. Der ses også
12 vindruesklaser, et bi ll ede af I sraels 12 stamme r og de 12 apostl e.
Over a l teret ses e t genn embr udt galleri af dværgsøj l er ind til det store

I 1983 har der været ca 150 abonnenter på KILDEN , og vi har udsendt
4 numre af bladet - ligesom sidste år.
Når vi nu udsender disse 4 sider til alle husene her i byggeforeningskvarteret , er det af tre grunde :

sakr i s t i . Kalkmo. l erierne er udfør t a f ma l e ren Joha nn es Kragh. Ti dsskrift for
Kunstindustri, 1899 , for tæl ler, at fo r ud for arbe j det i S i ons Kirke , hav de
maler en kun ud fø r t e n k i rkeli g dekoration , neml i g i Valgmenighedskirken i
Åg aar d ved Kolding og de t te a rbe j de gav indtryk af denne malers store kunst ;
ner i ske evne r. Det b lev me dvi r k e nde ti l, at man v a l gte Johanne s Kragh til at
• udføre dekorati oner ne i Sions Kirke.
Ingen v i l i dag tage fej l af , at der
her fo r eligger et alvor lig t og h e lt
igenne m ægt e arbej de, s om a l tid vi l
hav e sin p l ads i k irkens h is t o rie.

Sions Ki rke blev indvi e t i 1896
og var på den tid be l iggende i land;
lig idyl ved Strandvejen (nu Oster;
brogade) med huse, haver, grøfter og
hegn.
I 1884 havde pastor Kragh, Set.
Jacobs kirke, åbnet et asyl for små

1 . For at gøre opmærksom på nytårsfyrværkeriet (se næste side)

2 . For at invitere til en festlig sammenkomst (se senere)

3. For at oplyse om ideerne bag KILDEN i en bredere kreds .
Den lille , faste kreds omkring beboerbladet og de dermed følgende
aktiviteter er meget interesserede i at udvide kredsen (vi er
nemlig blevet for få på grund af nogle flytninger) - og vi har
her ved årsskiftet gjort status over arbejdet med KILDEN .
Vi har besluttet, at KILDEN kun kan fortsætte som et blad , der
udsendes fire gange å rligt , hvis der er en bredere opbakning om
bladet - og derfor har vi ikke i år udsendt et girokort til !1,1.le
husstandene . Vi udleverer derimod girokort til en evt. ny årgang
ved sammenkomsten i januar - og vi vil også her snakke med de

børn i Nyborggade. Mødre, der arbejdede på Tuborg og Wessel og Vett's fabriker

fremmødte om. hv ordan vi kan give beboersamarbejdet lidt mere

(Landskronagade) kunne hver morgen aflevere deres børn der, når de gik på

livskraft og bredde. Vi har i årets løb fået så mange positive
tilkendegivelser - at vi er overbevist om , at der er brug for
udførelsen af disse tanker.

arbejde.
Fra dette og frem til nutiden og den nævnte gudstjeneste, var det en
oplevelse, der gav stof til eftertanke. Dagen var en alminde l ig aøodag og der
var fuldt hus i kirken. Til stede var enhver o.ldersklasse representeret inclu;
s i ve s må Lørn på armen. Foruden sa lmesang d e l tog d e fl e ste mundt lig i

al l e

r i tualer . Da p ræs t e n g i k på præd i ke s tolen, g ik mødr ene med børnene . u d i sakri;
s t iet, hvorf r a de vendt e t ilbage, da p ræ sten v ar f ær~ig med s in p rædiken .
Denne gudst j eneste og fo lks snak med og uden præst i v åbenhus et, gav i ndtryk
af varme og soc i al s amhør ighed.

Vi inviterer derfor alle beboere (med børn) til en fe s tlig
sammenkomst søndag den 15 . januar 1984 kl . 15, hvor vi ud over
det festlige vil drøfte KILDENS fremtid . Vi har fået lov at låne
et lokale i en af etageejendommene i kvarteret - se andetsteds
angå ende tilmelding . De tilmeldte vil få nærmere oplysninger,
tilmeldingsfristen er s øndag den 8. januar kl. 12 i KILDENS
postkasse, Weys esgade 11 - eller til en af os :
Jan Rattlef t'
Gre.the Hyldkrog
Torben Bregenhøj

(297907)

(297421)

(294847)
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.
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Svanemøllens Fredsgruppe
FOLKEOPTOG FOR FRED

Tilmeldingskupon
Jeg tilmelder mig/os herved til sammenkomsten 15. januar kl. 15
Jeg/vi er

voksne og _ _ __ børn (alder ca.:

Jeg/vi vil efter nærmere aftale hjælpe til (sæt kryds) _ _ __
og har flg. ideer/bidrag til underholdning:

navn: _ _ _ _ __ _ __ _ _ ___ , adresse: _ _ _______ _ _
afleveres i KILDENS Postkasse senest søndag 8. januar kl. 12.
(Weysasgade 11).

Den 29. oktober fandt flere store "folkeoptog for fred" sted rundt omkring i Danmark. I København demonstrerede mellem 70.000 og 100.000
mennesker mod atomoprustningen og markerede dermed afslutningen på FNs
fredsuge. Bag demonstrationen stod fredsgrupper, politiske partier og
dele af fagbevægelsen. 4 stjernedemonstrationer mødtes på Rådhuspladsen,
hvor der var taler og underholdning, og til sidst tændtes titusindvis
af fakle r .
Svanemøllens fredsgruppe deltog fra bvanemøllen Station med et optog
bestående af en "Moder Jord" (ca. 2t m høj), der sammen med nogle festligklædte børn og voksne havde indfanget 8 kutteklædte, uhyggeligt udseende oprustningsfolk. Optoget afsluttedes af en transparent med ordene: "Nej til mord - på moder jord"!
Vores optog vakte megen opsigt på turen mod Rådhuspladsen og under opholdet på Trianglen .
Vi regner med, at vi vil få brug for vores optog igen, når der demonstreres for fred og nedrustning , og vi vil stadig gerne i kontakt med
flere, der vil være med til at arbejde i "den kreative fredsgruppe" .
(Henvendelse på tlf . 291098 - Birgitte Hasle).

Oversigt over KILDENS aktiviteter i 1983:
Foruden nytårsfyrværkeriet - som jo delvis b l ev indledt i de
sidste par minutter af 1 982 - har vi arrangeret disse akt iviteter:
1. Fastelavnsfest i Berggreensgade
2. Tur til skudehavnen
3. Byttemarked
4. Ti lbud om Skt. Hansfest

5. Støttet den lokale fredsgruppe
6. Vedligeholdt udhængsskabet i Kildevæl dssgade

Af fredsgruppens øvrige aktiviteter i efteråret kan nævnes et offentligt
møde med orientering fra repræsentanter fra Nej Til Atomvåben og Samarbejdskomiteen for fred og sikkerhed, og herudover et par underskriftindsamlinger til støtte for nedrustningen.
Fredsgruppen har fortsat møde den første mandag i hver måned i Il. C. Lumbyesgade 2. Alle er velkomne.

Her fØlger opskriften på kagen der vandt kagekonkurrencen ved gadefesten i "Øvre Weysesgade" .
Kagen var lavet af Ella Birk Mortensen, var hendes egen opskrift og
hedder :
"Weyses-kagen" .
6.Æggehvider
300g Flormelis
300g Mandler
2 spiseskefulde Mandelolie

Mandlerne hakkes (med skal) og
blandes med den sigtede flormelis .
Æggehviderne piskes og vendes i
massen .
Mandelolien tilsættes .
En smurt randform drysses med rasp
fØr dejen fordeles i den .
Bages i . I time ved 175 grader .

150g smør
75g Flormelis
1 Æggeblømme
70g mØrk Chokolade
1/2 dl stærk kaffe

Smørret
lØses i
blandes
ner, og
kagen .

smeltes, chokoladen opkaffen og ingredienserne
og afkØles til det stivkan efterhånden lægges på

Det færdige resultat pyntes efter
evne og serveres med flØdeskum, i~
eller frugt .
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VE &Avis

e±., 9 ra±ls eksernpla.t-til

~h.LLS'•
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LEDER

MEDDELELSER fRA HUSE.JERfORENINGEN .
H 11 s~_j"rfor<'nin.~cn
i Str;mckrjskvartcrrt

foreløbigt referet frø den ordinære Generalforsamling 29.02.84.

På generelforsemlingen var 75 husejere repraeeenteret.
Bestyrelsens beretning blev godkendt. Det sømme blev regnskabet og budgettet.
Lov.,.,dringerne , der blev vedtegat pA den eketreordin•re genarelforaamling, blev vedtaget endeligt med det nødvendige flertal,

:•1ed dF'!t te nr. 15 af !<.ILJJEll inclleder vi et nyt år for blndet, og vi
byder samtidig vell:ornf"'len til en udvidet krF'!ds af læsere -

O(!,

præ-

senterer eu udvidet reclaktio1wgruppe. Som det vil være bekendt for
del ta(!,erne i hw;e jerforeningens grrneralforsamling blev rlet ved trrp,et,
at ULDEII fra nu af skal uddeles til alle husene i

hebyi;gelsen, og

at bladet sknl vrr:re r;ratir; for lu,s,~rne. (Læs nærmere nm ordninr:en

Der blev ae•tidig vedteget an lov..,dring o• at begl'll!rtsa antallet af fuld•agter so■
den enkelte husejer kan Nede mad til?. (dva hver huaajer ken maK. efgiva J atø■■er
sin egen+ 2 fuldmagter) - foralaget ekal vedtages endeligt pA dan førstkommende generalforaamling for at kunne tl'll!de i kraft,
forelaget - til tilfajelea til facedereguletivat - om, et der ikke mA opa■ttea udvendige TV-antenner, blev vedtegat,
Det blev vedteget at bevilge 4000 kr til udøøndalae af KILDEN til aamtlige hueeje~e.
Der blev endvidere bevilget et remmebaløb pA 2000 kr til fellaaarrange■entar .
Gade- og høvøregulativat blev vedtaget.
---00O---

inde i blc,det).
:,elvom vi alti;å ikke mere opkræver nhonnement for bl, det hos alle
læserne, skal vi dog slrnffe nor,le indtægter i årets løb, og vi har

Et ■øre udførligt referat vil blive opaat i akabat i Kildevoeldagada, aemt udsendt senere, eammen med da ø,drede love • ·: facaderegulativet, og gade- og haveregulativet .

derfor lagt girokort i vores lille velkomstfolder - oom er beregnet

Lovene og ragulativarna kan - hvla dat er tvingende nødvendigt - rekvirer~• hoa beatyrela"n.

til at uddele til alle, som flytter ind i kvarteret. Folderen er

BESTYHELSEN.

uddelt s,i.mrnPn med dette nr. af bladet, og kan i øvrigt (!,ratio rekvi-

Ole raurhøj, Berggreenagade 12

ArbejdaomrAder

lifheden til at takke to i;nmle medlemmer af bJad13ruppen: Anc;elika og

Annatte Schou, Kildeveldagada 48

formend1 Kloaker, Rotter, Stige,
Split og KILIJEN
tlf 295451 Naatformend: Trafik, Gadevedligeholdalae, Split og Skabet
tlf 294218 Sekratar: fecader, Brandsikring,
Stillede og tegetige
tlf 204291
Miljø

Dorthe, som ikke kan være med mere.

Jana Done, Barggraenagade 19

t l f 1B2494

reres hos os, hoo hnr;ejerforeningen, eller i udhængsskabet på torvet.
Vi håber p:, en r;od mod tnge lse hos alle nye læsere støttebeløb på voreo r,irokonto

oe

mod tager gerne

1 57 97 54. Vi benytter samtidig lej-

Christian Sanne, Haieeagade 49
Niels Ingvertaen, Hom-annagade 29

tlf 292367

Haver. pariaring og fallaaantennen.

Hæste nr. af KILliEN udl;or:i'ller ca. 10. j uni 1 9fl4, og rediceres på
et åbent møde Wta,,::;e:;r;Hde 11 om;dac den ?3. rnaj 19fl4 kl. 1 9-20. Indlæg

FORENINGENS KASSERER

kan 11fleveres p?1 dette møde - eller læeges i J·,ILDEH:;: poutkaose, Weyses-

Oluf Greiaen, Kuhlauagade 46

t l f 296062

e-ade 11. Vi kan :.;tadig være flere til Rt lave

Renholdningasalakebet og
Hiatoriak udvelg.

Bladet, så hvio du h,ff lyst til nt være med,
krtn du m0cle op den 23. mnj, eller kont.,,kte en

af o:;:.
flili::en frA.:
~igria. Jensen, },uhlauG{;ade j'S
Li6e Ratt]eff, ~eysp scarte 11

PA grund af vedtagelea pA genarelforaamlingan o■, at formandens og kaaaarerena navne
og add rea ■ ar fremover ekal anføres pA kontingentindbetalingakortet, oemt vedtagelsen
o• kontingentforhøjelse på So kr og opkl'IIIVning for hale Aret i moj måned - vil kontingentindbetalingkortene fermt blive udsendt dan 1 1 ~ej.
PARKERING.

: .u:,nnnP. ,Jord i, v/1>y,:,..., ·.1•Hde '?'/
r:lse Hjort, H. C. Lurnhye: ,r;ade Yl
Jan Rattl,!ff, vie:1Fc~;e:1.d':l

11

Til alut dat tilbagevendende hjertesuk

011 -

et parkere korrekt - dva i den vestlige

side ef sidegaderne og nordlige 9ide af Berggreen9gade.

Indkørelan til Berggreanegadaa trafikfrie opholdsareal mA .i kke aperraa, da det er an
rø,ln inqøvaj.

s

'I
Nu ,,i er vP.d dP. gal'll<> p o,,t kort, brini:;,~:; hP.r e t f ra ';.' orvet
i KD.rlev;'"ldr;1:;adP. s<?t r1od Ustnrbro1:nd P. ( oe:.;i't fra ca l:ilU).
Bemærk caslycterne, det l i lle tr~ i anlægce t o~ drn maneii<or

0

r nu t.:i.J.P orn ;J1, dnr ~·kul opr<?1.t<'s

i'·"i ,inr::tvP.jcn,

l"'i~ '.l' tnrlr t

lobt l. poJ i tii, tHiion

"r1

J. ende oh:li.sk. Mejeriet pi'i hj0rnet fo r:,vand t i bec:;nrlelsen

ti] a t. -~1.1nnP. klnrP lokal opGnver på dPt

af l'J1U' eri,.-, t i ] !'onlel_ for t·koma"eren.

:.~d rP ~-~, t,.-, r l,r o - nltsh nt~r:{, for 0}' (nftske kJarr>r vi n;'\ r,.n.r k~r"i

n;:r~ :1ro l,J P'1P t ?)

I dc,n :i1tl.r>d11in1~ lrnn dP.i "lli~·t,ori::ke hjornr," ild:n l ~1d<' være at
l;ummP i ·u i

r·~i,

·11.

d ,~ r tidl

Of~ enrld;1 11:-:rr,,~r,~ ;·,it -

i 1r1 ~rt? l 1ar v:p1·p,t.

,~n

.i liornn mnn11:ocarlr: lir.

ln l:n~ pol.it]~ ·btti<ln,
:7• ( v1i(t fiit.lPn af Apo-

..

f:\ pof-' t.kortet - fr,, c:i l'1lu -

der vi r:Pr llornP.mrrnnrseacle

s<ot ir:! .·~:t1irhro1-;nd", k·, n '.'l:iltet for J•olitiL;t;,iionen,

LÆS HE~ · LÆS HER... • L1t- s

LÆS

r-ki".lte:, :.;on en rund l:u1,J.e (ried indskriften " 1·u!,ITI")
ov<'r d n t 0 d:J!':1Pr r.ed liarnf'vur,nen liJ vPn:'1 re
!;t•~,.

Pnc.JvidPr'P

r1i•

rk~'? t. i l , :d, <.10.r

v: .r

Pfl

pr,

billedet,

l:"'h.;1i1nd r: forrP.tnin17

på hJ,,rn"t hvor Dr:li lJ/\.Ji::rdi j,/dll, 11u res iderer, :;n11t at

havP n dPn •·:in1· rik hnl I. lt f' n til l_1u tib,dnrnn - :tk ja.
1 ht1t 1dnn

.' !

r

l d l. l •ttJ,~t, -

dr•t· l)'f()J' !lnl '?11~rn:1nnt :c:ulfl d r~jPr -

~• e!--: d'? : t,,,-t pr?r d,:1· ::1 11· r·r~d1• fur .i.11tll:l,r:-:ril.

l'~crlir; privi1lifCrP.rl0 der havd" n0glP tiJ

lJ,-..t v.:ir kun
r [ pr,

:tf ~,~,len,-,

rl,ir k ,rnn'? :,J.:'ii, nr.irl for p:11, :,:i 1 e - hl·111dt anclP.t :;kralr.e-

M~ D E o m 1 U K A L E

'.i'

I L

K I L lJ E IJ

Der indk,i}ll,is hrirved t i l Pt. r.i.,d.-, om ]P ,i P. af li.lJ.n 1'11t.ik rl.lPr li1•n,
t il bru~ for t.lLloiifl:s rnn !I(;" :,,ktivitP.lt?r. i·1ode t ho J cJen 2~,/5-,~~ kl.

l')- ;!o

hos ,Jan Hat tJ.,, ff , Wny,,.,1;1_;acle 11. Evt. nfhucl 01: lrnr,mentarr>r k,m ,;ive~.
inden modet

pA

tlf. ol-2Y7~o7.

Vi hrrr talt med en af beboernP fra bycgeforeninr;shusene i
Lyngb,yve jskvarteret, Amie:narii:? Jørgenuen, Valdemar llolmers cade 2u.

fltL'l

nr med i en redaktion af bPboerbladet GAm:~:J:>J;JIJ•;T.

Dette bPhrerblad, som har man1:e ligheder mect KILDEN, er udkommet i flP.rP. {ir, r.ien har fornyl i e: fået ny red aktion, da den
gamle kurtP. tør for ideer.

GADE·

SPEJLET

HP.rundnr: F. F. lllriks Gade
Bladet udgive,; gratis
til alle beboP.re i Lyngbyvej ukvarteret (dP.r er
{'"Od t 3UO byp;p,eforeningshune).
lJet financieres dels af
tilskud fra husejerforeninr;en og rlels i:ennern
annoncer fra handlende
i kvarteret.
L:toffot i

blad et har fx.

vrnret artikler om s tilleveje, fjernvarme, i solerinr; af hune oe; hybridnet,

i kvarteret, orienterinr; om

fmJ.lesarrm1t;P.men ter

or.

P.roner for

b,rn.

Urt over redaktionen af (,AJJEUl-'EJLJ::T findes der i kvarte re L en festP,ruppe, dP.r arran1,rirP.r fai•tel;,vm:fP.ut, sornr~erfPst m.m., Of. Pn
vejP,T" !•PP, der bP.sk.æftii;P.r sig mr,d ,;tillP.veje.
Nan hc,r op•A trlllker om nt finde et fæ).les mw!ested for beboerne et heric>Prhus eller nop;lP. lejede lokalP.r.
Vi har fr::i ~ILDI::ifo side planlar,t at mødP.s med flP.re rP.præ:;entanter
fra Lynr:hyvej,;kvo.rteret for yderligere r,enr.i.cl.ir, inr-piration.

Selv om vore gader desværre ikke er leg,egader·,. ;.Jå
er det alligevel muligt for både voksne og børn
at slå sig løs mellem bilerne,

8

9

EN HJÆLPENDE HAND
. . . . til den fælles fred
er en hjælp til dig selv.
Freden vinder vi kun i fællesskab,
og der er nok at gøre.
På søndag morgen går den igen, den store Påskemarch
for Fred, fra Vedbæk til Rådhuspladsen. Og kl. 15 er
den her ved Svanemøllen, hvorfra vi går med - alle vi
fredelige mennesker fra komponistkvarteret. Vi markerer
os i Påskemarchen under Svanemøllens Fredsgruppes banner,
og med figuren Moder Jord - og ranker os lidt ved det ...
Senere på søndagen - hjemme igen - sparker vi skoene af,
daler ned i en stol, og tænker: - nej, nu skal freden
altså have en pause. Nu orker jeg snart1kke mere!
På dette tidspunkt er det, at man skal kigge ud af sit
vindue. Se på børnene, der leger i forårsluften. Se på
de blomstrende erantis, vintergækker og krokus i de små
forhaver. Se på noget af det, som giver mening til ordet
liv - som lægger nødvendigheden ind i ordet fred.
Så ved man jo godt, at en pause i det: at gøre noget for
freden, den går ikke'. Krigsmagerne holder ingen pause,
men arbejder døgnet rundt og hvert minut på deres bomber
og raketter. En begrænset atomkrig i Europa er tænkelig", siger det kølige overlæg - langt væk fra Europa.
Nej - op af stolen - ryst trætheden af. Vi bliver ikke
færdige med freden, før vores børns og børnebørns fremtid
er sikret.
·
11

Der er nok at tage fat på, for den enkelte, og for
Svanemøllens Fredsgruppe

Landskampagnen Stop Atomraketterne har netop
udsendt en ny appel til regering og folketing.
Den er underskrevet af en lang række kendte
danske personligheder fra kulturlivet, idrætten
og faglige kredse. Appellen kræver nye danske
fredsinitiativer og opfordrer til :
- At erklære Danmark atomvåbenfrit i såvel freds-,
krise- som krigstid.
- At påbegynde forhandlinger om en , atomvåbenfri
zone i Norden.
- At overveje dansk udtræden af NATOs atomare
planlægningsgruppe.
Denne appel må vi gøre noget for at udbrede ...
Svanemøllens Fredsgruppe har givet sin støtte til
den danske Fredsvagt i Nicaragua. Fordi sikring
af freden i Nicaragua er både symbolsk og konkret
·betydningsfuld for freden i hele verden. Sammen
med alle andre fredsgrupper på Østerbro planlægger vi et møde med forfatteren Erik Stinus, der
bor i vores bydel, og som skal rejse som fredsvagt sidst i april. Mødet bliver i maj - se i
lokalavilen om tid og sted.
Svanemøllens Fredsgruppe har nylig uddelt en
brochure om medlemskab og støttemedlemskab her
i kvarteret. Vi har allerede fået flere henvendelser fra beboere, der vil støtte gruppens
arbejde med en giroindbetaling hvert kvartal.
Flere er velkomne til at bruge giro nr. 6374131,
Svanemøllens Fredsgruppe, H.C. Lumbyesgade 2, Ø.
Men. giv også gerne en hjælpende hånd til den
fælles fred. Vi mødes fast den første mandag i
hver måned i H.C. Lumbyesgade 2, stuen, kl. 20.
Vi vil især meget gerne være flere i en kreativ
arbejdsgruppe, der kan udvikle nye indslag til
vores fredsaktiviteter
Der er dog brug for alle slags talenter: kan du
snakke, lytte, dele ud, skrive, bage kager,
føle, tænke .... ? så er der brug for dig.
Svanemøllens Fredsgruppe.

/{
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FASTELAVN fnldt. sent i lir, men af rlen g rund IJehøv,,de rnnn ikke at være
optimist.is!, m.h . til ve_jret. Dop;, søndnp; d. •I, mnrtR strlilerle solen fra
skyfri him'Tlel, o~ forvcntninr;sfuld e børn strømmede til, olle spændende
urtl<lærlt og merl d"rea "femmer" i hi\.ndcn. De ophænrtc tønder lilev slri.et ned ,

op; den vnrme cncl\o ltlev t,,tret ud snmt. monr;e ltol ler , der vf\r bllgt f\f 3
Uel,oerdamer. Der var

en Rtor kns.o:;e ::;1 il<pinrle frl\ kvarterets

O(!St't

slagter. Der vf\r mctnge forældre Of. nndre voksne til stede.
Regnskub for arrnngementet.:

f,lLi.lEil og husejerforeningens generalforso.mling

Indtægt:

På huse jerfor,rninr,,rns eeneralforsnmlinc den 29. 2. 84 var der blnnd t

.•.•.•.•... kr. 8'.io,-

l'd<'ifter:

de intl komne forHlag to forslag, der VP.clrørte KIL!Jl,;llfl ukti vi te ter.

tønder •.. • ..• . ...•••. 1,r . 3G5,-

iJet ene drejede !JiF, om økonomisk ·hjælp til at trykke hladet KILDEN

c:1cn.o ..•.• . .........• kr. 852, -

og omdel e det gratis til alle huse i kvarteret; det andet foreslog,

krus ...... ... . . . . . . . . kr.

at der afsætteu et beløb til KILlJBN:; uktiviteter (hl.a. fastelavnsfest og nytårsfyrværkeri).

Overskud • •••••• . ••.••.•• • . • ••.. . . kr.

31 ,-

IJol le r . . . . . . . . . . . . . . . kr . loo 1 -

kr. 7r,8 1 82 1 -

I sit budgetforslag for 1984 havde husejerforeninr.:en afsat 5.Ullll kr.

•ANNONCER•

ti] fællesaktiviteter. Dette beløb kunne ikke dække hegge ovennævnte forslag fuldt ud, OG der var derfor på generalforsamlingen en del
usikkerhed om, hvorrtan man bedst kunne stemme om de to forslag.
Enden på det blev, at man forst stemte fo r forslaget om at afsætte

4. VUU kr. til bl,i_det for 1 år. Bn åben be.boergruppe skal sAledes

LEJLIGHED Sl<JGES

sørge for at lave bladet c11.. 4 gan1:;e årli1:t, og husejerforenincen kan

Adresserings-anlæe med trykmaskine

benytte bladet til meddelelser til beboerne. Dette forslag blev vedta,ret m1?cl P.t rst.ort fl•irt'll.

oe

.Efter en del d iskus!J ion og forslnr.; om he11hold1ivis 4. 000 kr . OG 2. 000

i byggeforeningshus (eje eller
gerne bofæll esskab).
Jeg er grafiker, 38 år, og bor her
områdnt~. Jeg skal flytte den 1.
august og vil gerne blive boende i
GV~nemøllekvarteret.

plader ("Adrema ") sælc;er;
loo,- kr. eller byttes.
Hattleff, Weyt;,,i,g:tde l l,

kr. til aktiviteter, stemtes der først om 4.VVU kr.s forslaget. Dette

Ariane Winberg
Weysesgade 46
2100 København 0
Tlf. 01-18 11 36 hjem
01-14 41 12 tegnestue

forsl<1.c; fnlrlt r.18cl 1 i;tP.mrne. Fon;l111:et om 2.000 kr. til aktiviteter
blev vedtaget uden stemmer imod.
t.11,IJ!•:ri r·r,rlr>r alt.ni:. l ]'JIM ov,)r not;lP økonomil;ke mitiler tj] blad oc;

aktiv iteter, som vi vil søge at anvende på bedst muliB måde, Der er
brug for code ideer oe for folk tjl at udføre ideerne.
MPd henfiyn til t,mcleslnp.;ningen til fiwtelavn var der R.llerede før

r,eneralfori:mmlin1:en sendt l"beHedler ud i kvart1iret om, at den kor;te,j., '.,

kr. J•r.

li:1rr1, u1: vJ v:1.ll'.t." derf'"r Ilt l'."nrwrn1'11rP den pft dennn mr"ule.

14en der er sikkert munge, der har ideer til andre fællesarrnngementcr
i løbet 3f de ne~te mlneder.

Kv. journalist, 37, med (dele- )barn,
5 år, søeer 2 værelser (en etnee) +
køkken oc; adganr, til had.
Vi bor nu i stort kollektiv og træn1:,er til en lirlt r<Jlir;ere hjemrnefront .
li ln1'. til

l•:ju \Jl-(,1 l/U l j , ell r\r

pr,

arbejde 01-11 37 45.
Bja llilsr:011
!:ivunemøllevej 9ti
29UO Hellerup.

øvollforanråber

ingen Allah

på-Østerbro
GODT SPØRGSMÅL for
skønt den eksotiske bygning
har- ligget der lige siden
1907, har få af Whisky-Bæltet's travle bilister på vej
nordover skænket den en
tanke de sidste mange år,
lige så lidt som islamitterne
blandt Danmarks 50.000
gæstearbejdere nogen sind_e
sås at bøje knæ og nakke bl
ære · for Allah klQk.ken 12
middag- og med ansigtet
vendt mod Mekka ved synet
af minareten på Østerbro.
Det har sin forklaring, og
den giver redaktør Tønn~s
Bekker-Nielsen i sidste
nummer af SFINX.

nareten i virkeligheden var
en skol'!!ten, der skulle 'bortlede de ubehagelige dunster
fra kloakanlærget'
/ Og Tønnes Bekker-Nielsen slutter: - Gluggerne fo.
roven i tArnet fører ikke ind
til nogen balkon, og her er
ingen Muezzin, der kalder til
bøn. Gennem åbningerne
vejres kloakdampene bort,
så pumpestationen hverken
røber sin tilstedeværelse for
øjet eller næsen.
Dermed blev københavnerne den illlusion fattigere.

HAN FORTÆLLER: - Si•
den Første Verdenskrig har
det været et udbredt krav til
arkitektonisk formgivning,
at den skal være ærlig. Tingenes ydre skal genspejle
bygningernes
formå~.
Blandt tidligere tiders arkitekter var det derimod ikke
god tone at lade en bygnings
funktion træde alt for tyd~ligt frem, og da navnlig ikke,
hvis bygningen tjente et banalt, ubehageligt eller ligefrem unævneligt formål.
Som for eksempel den
kloak-pumpestation,
Københavns
Kommune
i
1907-1908 lod opføre .ved
Svanemøllen.
REDAKTØREN beretter
videre, at. den mystiske
moske. på Østerbro skyldes
stadsarkitekt H . B. Wright,
der valgte at camouflere
kloakpumpestationen som
en lille 'kubisk murstensbygning med byzantinsk •
arabisk stilpræg', mens mi-

Poli t i ken
11. 3 . 84.
Minareten på Østerbro i København. Den /Jer ægte ud men hvilken rnwlim falder pd
knæ for en k-Ommunal kloal,.
pumpestation?
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LEDER
Dette er så anden gang, KILDEN udkommer til
alle huse i kvarteret.
Siden sidste nummer udkom har vi modtaget flere støttebidrag, som vi hermed siger tak for.
Det er opmuntrende for os, der laver bladet,
at der er nogen der støtter tanken, selv om de
ikke selv kan deltage i selve arbejdet.
Vi har også indtryk af, at den uddelte folder
om KILDEN er blevet godt modtaget.
Med hensyn til fællesarrangementer i sommerens
løb kan vi fortælle, at der er planlagt en
fest i august for hele kvarteret (se nærmere
andetsteds i bladet),.
Og hvis der er nogen, der har lyst til at arrangere en fælles Set. Hans fest, vil vi opfordre jer til at sætte et opslag op i KILDENs
udhængsskab eller evt. dele en løbeseddel
rundt i kvarteret.
Vi ønsker kvarterets beboere en god sommer_ og
så håber vi at se både nogle "gamle" og nogle
"nye" redaktionsmedlemmer til næste redaktions~øde, som finder sted den 20. august kl. 19.30
1 Weysesgade 11.
Henvendelse vedr. KILDEN kan ske til:
Sigrid Jensen, Kuhlausgade 33
Lise og Jan Rattleff, Weysesgade 11
Susanne Jordt, Weysesgade 27
Else Hjort, H. C. Lumbyesgade 37.

FRA SVANEMØLLENS
FREDSGRUPPE
D. 16.5.84 afholdt Svanemøllens Fredsgruppe i
samarbejde med Nej til Atornbåven Østerbro og
Østerbro Fredskomite et møde om Fredsvagt i
Nicaragua.
Netop hjemkommet fra Nicaragua fortalte forfatteren Erik Stinus særdeles levende om sine
indtryk og oplevelser fra 14 dages fredsvagt
i Nicaragua.
Den efterfølgende debat blev da også lang og
god,.
Skuespilleren Henrik Moltzen læste digte af
Erik Stinus og sydamerikanske forfattere.
Det blev et meget vellykket-arrangement.

D. 27.5.84 kunne man
på Østerbrogade opleve en Fredsgudstjeneste arrangeret af pastor Gadegaard, FDF/
•
FPF og Nej til Atomvåben Østerbro .
Ud over præ~tens fredsprædiken rummede gudstjenesten en blanding
af oplæsning af digte,
solosang, veksellæsning ,
1
og musik og sang for fred. Mange østerbroere fik
denne søndag eftermiddag en god oplevelse af en
levende kirke.

.
Så
vælg
da livet

Efter sommerferien mødes Svanemøllens Fredsgruppe igen 4en først~ mandag i august i H.C. Lumbyesgade 2, st., kl. 20.
Astrid .

NÆRBUTIKKER
Vores kvarter har ændret sig i de 90 år der
er gået fra opførelsen af dem begyndte.
- Gaderne er ikke brolagte mere, der er kommet biler, havernes stil har ændret sig osv.
osv. - men der er særlig en ting, der ikke har
kunnet undgå at berøre alle - VORES NÆRBUTIKKER FORSVINDER.
Af egentlige dagligvarebutikker har vi i
dag kun KØBMAND MADS~N og"COLLEREN", så det
var nok en ide at passe godt på dem - dvs handle
hos dem.
Da mine bØrn var små, var der mange flere,
og også nogen på min side af Kildevældsgade.
Så jeg kunne tidligt sende dem til Ismejeriet
og hos Købmanden uden at skulle frygte for
deres liv og lemmer. I dag kan det ikke lade
sig gøre.
På gamle billeder får man et indtryk af hvor
mange nærbutikker der egentlig var. Men nu til
sagens kerne - - HVOR MANGE BUTIKKER HAR DER
VÆRET?
Ja dette er en konkurrence - på med skoene
og ud og kik - du oplever måske også mange andre ting. Men pas på, der kan være fælder (facadeændringer og udvidede haver).
Løsninger lægges i KILDENS kasse: Weysesgade
11, eller sendes til: Jan Rattleff, Weysesgade 11,
2100 Kbh. Ø. (Brug et almindeligt postkort
mærket NÆRBUTIKKER).
Deadline er 1. august 1984.
Resultatet vil blive meddelt i næste nr. af
KILDEN .
Præmierne - der er en overraskelse - vil blive leveret direkte til vinderne.
Og for at ingen skal misforstå mig, så findes der også andre nærbutikker end lige dagligvareforretninger som feks. Skomager, Damefrisør, Blomsterhandler, Ban
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Dette billede er taget i 1971 og forestiller
en · tidligere og en nuværende forretning i
Kildevældsgade (Foto: Inger Riis).

- Interesserede i beboerlokale søges
Hvem vil være med til at leje et lokale her i
kvarteret? Lokalet skal bruges til en række
fælles-formål, som feks: ·
.
Genbrug af bygningsbeslag m~m., opbevaring af
fællesværktøj, storkøb af feks. Øl mv., opholdsrum til møder vedr. KILDEN,midtpunkt ved g~defester osv., osv. Vi skal nok være ca. 20 interesserede af hensyn til prisen.
Henvendelse til Jan Rattleff, 297907, Weysesg.11.
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MEDDELELSER FRA BESTYRELSEN JUNI 1984.

Storskrald.

Parkering,

Husejerforeningen
i Strandvejskvarteret

På grund af BT-konflikten gik athentningen af storskrald i
maj helt "agurk". Nogle steder er det afhentet, andre steder
ikke.
En af årsagerne er dog, at mange stiller ting ud, der ikke
falder ind under "storskrald".
Renholdningsselskabet (RH 98) udgav for en del år siden en
folder der fortalte hvad der var storskrald. Denne folder
bar de i lang tid lovet ville blive genoptrykt uden at der
er sket noget.

Parkeringen i vore gader er stadigvæk for dårlig. Forleden mor•
gen plkerte en postbil en korrekt parkeret bil fordi en bil
ho_ldt forkert parkeret. Vi har t'er t'Aet henvendelser fra P&T
om forholdet, og vi kan :risikere, at poet ikke "rll blive bragt
ud.
Bestyrelsen ser sig efterhånden nødsaget til at bede politiet
skride ind, hvilket sansynligvis vil føre til krav om opstilling af skilte - som rl selT skal betale - AL'!Sl, NOK ENGANG,
PARKER KORREKT.
PbY

~

{f.'Faurh~d

Berggreensgade 12, tlf (ol) 29 2:, 67

I den gamle stod bl a (og vi mA regne med at det stadig gælder):
Storskrald er haveaffald (grene o lign dog bundtet så de ikke
fylder mere end l meter i længden og½ meter i diameter), gamle møbler (herunder gasborde), gl emballage o lign.
Storskrald e r ~ bygningsaffald (mursten, puds osv), dagrenovation (køkkenaffald osv) og gamle cykler.

Er man i tvivl - eller vil 1114n "brokke" sig - kan man ringe
til:
Renholdningsselskabet af 1898, tlf (ol) 95 18 98.
Bestyrelsens kontaktmand til RH 98 er kassereren: Oluf Greisen
Kuhlausgade 46, tlf (ol) 29 60 62.
Afhentning af storskrald er den anden mandag i måneden.
Storskrald mA først sættes ud i den pågældende week-end, og
evt ikke afhentede sager (se ovenfor) skal straks fjernes fra
fortovet.
,f2 Nødposer til dagrenovation (p g a manglende afhentninger),

kan - sålænge oplag haves - afhentes hos kassereren og hos ~ormanden.

støttebidrag
Med sidste nummer af KILDEN sendte vi giroblanketter, og udtrykte i lederen ønsket om
støttebidrag til KILDEN. Dette ønske er imødekommet fra mange l;>eboere, og dette takker
vi for.
Som bekendt stiger alt i pris, og vores Økonomiske status er ikke en overskudskonto .
Derfor sender vi en stor tak til alle ydere .
SIGRID

8
"De skal se , at der også er et menneske bag
uniformen" .

~...........

~~~-

V

!;~di\

nærpolitistation !:~;
åbnet på Østerbr · ·

Især ældre mennesker i kvarteret har reageret positivt på nærpolitibetjentene - men søren Reinholdt fortæller, at man også har fået
god kontakt med en del unge.
Vores kvarter er - som vi jo nok ved - et meget roligt sted. Man har kun modtaget få henvendelser herfra {om affald på fortove o.lign.).
Men der er også roligt i gaderne heromkring sjældent værtshusslagsmål o.lign. I det hele
taget er Østerbro et roligt distrikt.

som de fleste nok ved , har v i her på Østerbro
fået en nærpolitistation .
Den betjent , som har vores kvarter under s~t
område, hedder søren Reinholdt. Han patrulJerer til fods eller på cykel i kvarteret - og
man kan se ham her hver 2. - 3. dag .
Vi har spurgt ham, hvordan det daglige arbejde
på politistationen forløber, og om han har fået henvendelser fra vores kvarter.
søren Reinholdt fortæller, at man siden åbningen sidst i april måned har.haft ca. 35 hen:
vendelser dagligt - personlige eller telefo
niske. Folk henvender sig bl.a. om cykeltyverier (og fundne cykler), om hittegods , om b 7boerspørgsmål (husorden), om løse ~unde o.li:n .
Det er således ikke de mere alvorlige spørgs
mål man kommer med til stationen - og det er
heller ikke meningen med den. Meningen er, at
de B ansatte betjente skal i kontakt me~ kv~rterets beboere (også via opsøgen~e arbe~de i
butikker institutioner m. v.), sa folk ikke
kun ser ~olitiet i tilspidsede situationer -

Nærpolitistationen på
Østerbro er et forsøg,
der efter 1 års forløb
skal vurderes af politiets ledelse.
Hvis forsøget bliver en
succes, vil formentlig
også andre politikredse
i København få nærstationer .
Har du akut brug for
assistance fra politiet ,
skal du som før dreje
000 eller henvende dig
på St. Kongensgade posøren Reinholdt
litistation. Men har du
,
småproblemer af den art ,
vitn,ævnte i starten, eller har du tips til politiet om cykler, biler eller andet, der muligvis er stjålne, vil søren Reinholdt og hans
kolleger gerne have, at du henvender dig på
Jagtvej nr. 201 eller på tlf . 291448 (mellem
kl. 10 og kl. 19).
EH og LR.

10
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ANNONCERFORSATSVINDUE SÆLGES

3 fags-, teaktræs-, skydefor~atsvindue sælges. Passer til 3-fags vindue mod gård.
15.2..

Fra foreningen KERNEN
Ivrige læsere af Ryvangs-bladet vil have
lagt mærke til nogle artikler om en ny forening - KERNEN - som er stiftet januar 1984.
Vi har fået noget materiale fra Kernen, og
citerer nogle uddrag , da den måske har interesse både for os som enkeltpersoner, og evt .
for KILDEN som sådan:
"Foreningens formål er.at få overdraget
Østerbro Kasserne til kultur- og fritidsaktiviteter for Østerbroerne."
Flere grupper og foreninger indenfor kultur- og fritidslivet har kollektivt tilsluttet sig foreningen . Bl andt disse er Charlottenborgmalerne, Parkering forbudt, Bernadotteskolens idrætsforening, Københavns Håndboldklub, fodboldklubberne Viktoria og Borup, Københavns Aidikoklub og lokalrådets ungdomsudvalg. Fra foreningens informationsmateriale
citeres:
"Foreningen er totalt åben for alle Østerbroere ..• Man kan være aktiv medlem i en af
interessegrupperne og dermed få direkte indflydelse på foraningens virke ••• Helt nye
forslag til aktiviteter er mere end velkommen
og flere interessegrupper kan etableres."
Materialet kan lånes af KILDENS red. eller
oplysninger kan fås hos Helge Østergaars,
Viborggade 15, 4 . tv., 2100 Ø.

Pris: 500 kr.
Henv.: Ole,
H.C.L.gade 37.
Tlf.: 185870.

CYKEL

S, Æ L G E S

Drengecykel, 24" aluminiumshjul med 3 gear (torpedo).
Cyklen er tip-top i orden
og passer til 8-13 år.

Kun 200 kr!

--====-====
Rattleff, 297907,

Weysesgade 11.

QTIGFSSI
I

Vil du være med til en fest for alle beboere
i byggeforeningshusene ved Kildevældsgade?
Vi lukker Berggreensgade en lørdag i slutningen af august.
- Arrangerer sjov og ballade for børnene
om eftermiddagen.
- Steger fælles aftensmad over åben ild
i gaden.
- Snakker fælleshus, Kilden og meget mere,
med naboen, genboen, eller en fra en anden gade.
Sætter en presenning op, hvis vejret
skulle blive dårligt.
Ideerne kan blive til virkelighed, hvis du
vil være med.
Kontakt Ulla ell er Ingelise, Niels Vv Gades
gade 42, tlf 20 27 33
hvis du har ideer, syntes at dette er en
god ide, eller hvis du vil give en hånd
med.
Dato m.m. bliver delt ud til august.

I
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4. ARGANG

TfL-FÆLD/G !1AND FRA &ADFFESTEN
Jesper 11w

I

i.

LEDER

NÆRDUTIKKER.
I sidste nummer af KILDEN lød s pørgsmålet: - hvor

Som d e t nok ikke er undgået de flestes opmærksomhed, blev der afholdt en fælles gadefest for
kvarteret i Berggreensgade den 25. august.
Referat af festen findes andetsteds i bladet.
Fra KILDENs side havde vi sat en postkasse op,
hvori man kunne lægge sine gode ideer, ros og
ris m.v . til bladet, og der korn også nogle i deer, som vi vil prøve at gå videre med.

mange nærbutikker har

der været i kvarteret? Derved kom mun

til at tænke på dem vi endnu har og hvorledes løber d e t
rundt for dem. Svaret på det får man bedst ho s ind e ha=
verne og derfor blev et par af os enige om, at gå ud og
snakke med dem.

Ved festen tegnede børnene nogle tegninger, og
der kom bl . a . det billede fra festen, som vi
bringer på forsiden af bladet.

Kvarterets ældste fungerende forretning har Co l leren
haft i 25 år i 1985. Der blev jeg mødt med en varm

Vi benytter denne lejlighed til at gøre opmærksom på, at KILDEN jo er ment som alle beboernes blad - altså også børnenes - og vi er interesserede i at høre fra folk - unge og gamle der har et eller andet fra kvarteret at fortælle om - i form af en lille fortælling, en
tegning, et fotografi, et digt o.s.v.
F.eks. kunne vi godt tænke os at høre fra de
ældre i kvarteret, som kender området gennem
mange år . På den måde kunne vi fØlge stoffet
om nær butikkerne i d:tte nummer af bladet op.

hjer telig modtagelse og en kop kaffe.
Der oplyses i samtalen, at der har været adskillige
ændringer gennem årene. De r er ikke mere udbringning
af middage ·eller salg af varm mad, men forskellig andet
er kommet i stedet for. Man kan nu køb e mange mælke =
varer, brød, drikke og forskellig undet.

Næste møde om bladet holdes tirsdag den 30. oktober kl . 19.30 hos Susanne Ja~dt, Weysesgade 27.

Generationsskifte t og folks ændrede spisevaner har

Henve ndelse vedr. KILDEN kan ske til:

gjort sig gældende, og derfor er også en del af vare =

Sigrid Jensen , Kuhlausgade 33, tlf . 29 09 43
Lise og Jan Rattleff, Weysesgade 11, tlf. 29 79 07
Susanne Jordt, Weysesgade 27, tlf . 18 oo 08
Else Hjort , H. C.Lumbyesgade 37, tlf. 18 58 70.

lageret ændret. De yngre familier g ør vel nok deres
storindkøb i supermarkeder, men kommer meget ofte i det
daglige og gør indkøb hos fr Coll s trup.
Ældre beboere har altid være t trofaste kunder og er det
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ReBultat af konkurrencen.

stadig. Enkelte fir deres middagsmad bragt ud fra pleje=

NU kan vi a f s l øre det længe ventede avar på epørgamålet:
Hvor mange butikker har der været i vores kvarter?

hjem.

Svaret e r : 54 a tk (skriver: fe~ti-fire) - - - D~t var der
kun en der vidste, og det varg
Der er stadig behov for tidsbestemt hjælp og i

kraft af aktiviteten ser Colleren fremtiden i møde
med en vis optimisme og tror ikke nøglen vil blive
drejet om i hendes tid •.

Jacobsen,

Kuhlau■ gade

B.

Jacobsen ha r i prarnie flet et gavekort til indkøb i en af
vore nærbutikkero
Tilslutni ngen til vores konkurrence synes vi var for ringe,
men vi hAber at der vil være fl!'re der "praver lykken" næste
gango
Hvorøiange "butikker" er der aA i dag? - - - Svar: 19. Nemli g:
Hornemannagad■
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Den Danske Benk
pt til salg
Blomsterforretning
Mode '.jhop
Ejendo111amægler
fodklinik
"Le Ba■ujolaia" vinhandel
Jetv TV service
Skomagar
Da11111fri■0r

Kildevæld Charcuteri (Colleran)
Ejendomamægler
Mentvask
Blikkenslager
namafrisør
Mebelpolstrer
Herrefrisør
Kolonial
Ryvang Bilen

Der er altså stadig liv i vores kvarter, man - HVIS VI IKKE
BRUGER DEH, SÅ FORSVINDER DE. -

Jetv Tv service
Hjørnet af Hornernannsgade
og Kildevældsgade

Vi vad godt, at man~• husejere er interesseret i at nedlægge
butiksarealarne, og indrette boliger deri, men alligevel må
der vel være nogen der er i ntereaaeret i at kvarteret stadig
vil "sur.\111■" af' indkebaløstne mennesker. Jeg har selv .truffet
folk fro "den anden side" af Svanemøllebroen, der har handlet her, "fordi de ikke havde nogen nærbutikker"
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GADEFEST

Lørdag morgen var vejret gråt og blæsende,
selvom det af'tenen inden havde været en
rigtig lun sommeraften, med liv mellem husene til langt ud på natten, men til alt held
kom der ikke regn. lørdag aften, så festen
blev ikke aflyst.

Som vi alle kunne se det i sidste nr. af
"Kilden", og som det fremgik af de husstandsomdelte sedler, var der en gruppe
mennesker, der havde sat sig for, at holde
en fest, lørdag d. 25 august, for alle os,
der bor i byggeforeningshusene omkring
Kildev~ldsgade.
I indbydelsen var der en tilmeldingsfrist,
så det var muligt at se, hvor mange der
ville komme. Da fristen udløb var der tilmeldt omkring 130 voksne og ca 70 børn,
hvilket der blev arrangeret efter, bestilt
borde og indkøbt slikposer til børnene, men
antallet af deitager voksede for hver dag
.festen kom nærmere, og til selve festen kom
over 300, selv om vejret kunne havde været
bedre o
Til næste år, nån festen af'holdes bør vi
nok allesammen vise hensyn overfor arrangørerne, og tilmelde os til tiden.
Det kan jo være svært at skaffe 50 slikpo30 lørdag. Men arrangørerne klareser kl 14
de skærerne, og fik både borde, slikposer
og grill nok til os alle.
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Bordene blev stillet op, grillen tændt og
børnene blev sendt ud på en skattejagt.
Der blev hængt en pressenning og kulørte
lygter op mellem træerne i Berggreensgade.
Da tiden nærmede sig strømmede det ind med
store og små, . og meget snart var alle bordene fyldt op, der blev stillet en række
haveborde op,. som også hurtigt blev fyldt
så dog ud til at alle fik en plads.

8
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Mens vi spiste var der musik fra bånd, og
Mads holdt en velkomst tale, hvorunder hver
gade måtte op at stå, og hil se på hinanden~
Ved nitiden kom der levende musik, og der
blev danset, snakket og hygget til langt ud
på natten.

MEDDELELSER FRA BESTYRELSEN SEPTEMBER 1984 0
I l u:1C"jcrrl'lrt11ingt:11
; "tr,milv<"ji k v art('r.-1

Pæl■sp_ad■,

Da manga husejere har mnsket at etablere/reparere D ■•es stakitter, har husejerforeningen indkøbt en pælespade, dvs en
spade d■r er beregnet til lodret gravning eA 1:1an undgår at
grave hele haven op nAr fflan skal have stakitstolperne ned.
Pælespaden beror hos Christian Sonne, Heiaeegade 49, tlf
29 54 51.

Arrangørerne gav os rammerne for en virkelig
hyggelig aften. Vi glæder os til- august 1985.

S_T_O_R_S:~_R_A_L_D
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-i daglig tale kalder vi os R 98

Isoleringtilskud 2

Som meddelt i sidste nr. af KILDEN (nr. 16,
side 6) kan tvivlsspørgsmål besvares hos
"Renholdningsselskabet af 1898", tlfol-951898.
Vi har skrevet et brev til "R98" - som det
kaldes i daglig tale. I brevet stilles et par
spørgsmål om afhentning af grene, og om muligheden af at få et skriftligt reglement. Vi fik
et meget udførligt og venligt svar underskrevet
af driftsleder Arne Larsson, og han slutter således:
"Der vedlægges · et eksemplar af dagrenovationscirkulæret, som vi kan levere Dem i
det antal, der måtte være behov for, ligesom vi gerne på et senere tidspunkt vil
udfærdige et regelsæt for den månedlige
afhentning i et eksemplar til hver af ejendommene . " ·
Vi har senere talt i telefon med Larsson, og
vi håber at kunne vedlægge materialet til alle
læserne som et ind3tik i KILDEN (måske til jul?).
- Indtil videre kan læserne købe en fotokopi af
dagrenovationscirkulæret for kr. lo,- ved at
lægge en seddel i KILDENs postkasse, Weysesg. 11.
Ovenfor ses et klip fra R98's brevpapir skralden minder om gamle dage, da skraldemænd
åbenbart ikke i sig selv var støjende nok til at
kunne høres ..•

Be■ tyrelsen gør opmærksom pA, at reglerne om isoleringstilskud kun gmlder til Jl/12 19B4. Henvendelse skal ske til
Kmbenhevns Kommune, Magistratens 4. afd Det vil i forbindeloe Med isolering være klogt at rette henvendelse til
d■t forsikringsselskab hvor ••n har sin villaforsikring,
ligesom henvendelse skal ske til bestyrelsen hvis der ændrea ved vinduer, døre, tag"""'• Henvendelse sker til: Niels
Ingvartsan, Hornemannsgade 29, tlf 29 42 1B.
0

...

Brandsikring,
Der er stadig intet nyt om brandsikring af huse bygget efter
1900. SA snart noget vides, vil der blive underrettet her i
KILDEN eller ved speciel udsendelse.
Regulativer mv.
Bestyrelsen gør ~tter en g■ng opmærksom på, at det "store"
referat fra deh ordinære generalforsamling, de ændrede love
og det vedtagne facad~regulativ kan fAs ved henvendelse til
Niels Ingverteen, Harnemennsgade 29, tlf 29 42 lB. Udsendelse af disse vil ske til alle husejere omkring 1. februar
1985, samtidig med indkaldelse til den ordinære generalforeamling 19850

&~

Ole Faurhøj, formand
Berggraansgade 12, tlf 29 23 670
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Svanemøllens Fredsgruppe
Sommeren er forløbet fredeligt, hvad freden angår. Dog har
der i vores nærhed været Bedstemor-demonstration for fred. Og
på Hirosjimadagen blev der igen i år såt lotus-blomster ud på
soerne.
På initiativ fra Svanemøllens Fredsgruppe .har samtlige fredsgrupper på Østerbro rettet en henvendelse til Østerbro Lokal. råd om at erklære vores bydel for atomvåbenfri zone, ligesom
vores byggeforeningshuse er det. Nu er det sket i andre hele
bydele i København. En sådan erklæring_ er en fredelig tilkendegivelse, der skal skabe tillid, og som i større målestok
kan være med til at føre til afspænding og nedrustning.
Vi har også sagt til lokalrådet, at selv om man er uenige om
meget, må man kunne blive enige om dette: at handle for freden. Lokalrådet mødes i sidste halvdel af september - vi håber på et positivt svar .
Vores henvendelse blev desværre g~ort aktuel af d e n ~
øvelse, der her i september træner i at losse og laste udenlandske tropper i Danmark. Blandt andet i Nordhavn på Østerbro, og ved Langelinie med frelllllede krigsskibe. Øvelsen omfatter træning i brugen af at~våben. Og der er ingen som
helst garanti for, at disse våben ikke faktisk medbringes.
Derfor deltog Svanemøllens Fredsgruppe også i en protest
søndag den 9. september på Langelinie mod denne trussel om
at føre atomvåben lige ind i vores bydel.

Svanemøllens Fredsgruppe har mange planer for de kommende
m~neder, ud fra mott~et: Darmai-k atomvåbenfrit - nu og
altid'.
Med dette mærke sælger vi emblemer, muleposer, bluser,
frisbees og kapselåbnere. Kom selv og se, hvor pænt det
er.

Fredsgrupperne på Østerbro er også sanrnen om et offentligt
arrangement lørdag den 6. oktober på Østerbro lilleskole .
Her er der kl. 15 oplysning og paneldebat over emnet:
atomvåbenfrie zoner. Der deltager bl.a. folk fra forsvaret
og fra fredshevægelsen. Om aftenen er der musik og hyggeligt samvær for alle, der har lyst til det.
Vi forbereder også den store fredsdemonstration, Folketog
for Fred, den 27. oktober . Der bliver en stjernedemonstration her fra Svanemøllen Station kl. 13.30 til Trianglen
og derfra til Rådhuspladsen. Parolerne, der samler hele
fredsbevæge 1sen, er: A1dri g atomvåben i Danmark - Norden
atomvåbenfri zone - For et atomvåbenfrit Europa - Nedrustning i øst og vest. Vi tilføjer: Begynd på Østerbro'.
Vi vil også samle underskrifter og 1O-kroner til annoncer
i vores lokale blade, der kan reklamere for at deltage
demonstrationen den 27. oktober. Tag godt imod os'.

Gjv en hjæ)pende b3nd tj) den fæ))es fred. Vær med til at
diskutere, hvad vi kan gøre, og hvordan vi gør det bedst.
Der skal også penge til . Har du ikke tid, så støt os økonomisk .
Svanemollens Fredsgruppe holder åbent hus den første mandag i hver måned kl. 20 i H.C. Lumbyesgade 2, stuen.
Alle er velkomne.

~ ANNONCER H J ÆL P
Da jeg ikke kan bo i H.C. Lumbyes Gade 61, 2.
mere, fordi ejeren skal pensioneres og derfor
selv vil råde over 2. salen, søger jeg herved
noget tilsvarende til en rimelig husleje inden
1. nov.
Jeg hedder Birgit, er 37 år og har ingen børn.
Evt. indskud haves~
Mit telefon nr.: 20 94 11.
Med venlig hilsen
Birgit Aagaard
H.C.Lumbyes Gade 61,2.

Vi er en familie med 3 børn (7, ~,og½ år).
Undertiden har vi brug for hjælp til at få hentet
de 2 yngste i vuggestue og børnehave og til pasning en aften. Er der nogen med erfaring fra børnepasning (og gerne over 18 år), som har lyst til
at hjæl?e os? Timeløn ~o kr.

Tlf. Ol 20 25 02

Niels og Signild
Kuhlausgade 18
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Nu nærmer julen sig Er der juletræ på torvet foran "KOLLEHEN "?
Nu nærmer nytåret sig Er der fælles fyrværkeri nyt&rsaften?
Og snart nærmer fastelavn s ig Er der fastelavnsfest for børnene?
Disse spørgsmål, og måske flere endnu, bliver
forhåbentligt besvaret af 11 KILDEN11 , de r kan
bruges til kontakt mellem b:Bboere i Kildekvarteret.
De tte nummer af "KILDEN" er det sidste af den
første årgang, der har fået tilsk7ld fra HUS1JE.RFORENINGEN, og er omdelt til all e huse i
kvarteret (og sendt til de ejere , der ikke
bor i deres hus).
Heldigvis er der også kommet ko ntante bidrag
fra private, der må syntes at vi fortjener
det, og som har g jort det økonomisk muligt
også at få bil leder i " KILD1N".
Er "KILD:i:.N" så bl evet brugt til kontakt beboere imellem?
Skal vi fortsætte på denne måde, og s øge tilskud igen til næste år?
Har DU en mening om

11

KILD.cN ", så skriv til os.

Næs te møde om 11 KILDEN" holdes tirsd ag d er: 12.
februar 1 985 kl. 1 9 , 30 hos
Sigrid Jensen, Kuhlausgade 33 tlf 29 09 43
Henvendelse vedr. KIL:C:B;N .rnn ske til:
Sigrid Jensen, Kuhl ausgade 33" tlf. 29 09 43
Lise og Jan Rattleff, ·l',eyse sgade 11, tlf. 29 79 0 7
Susanne Jordt, ·1\eysesgade 27, t lf. 18 00(; 08
Else Hjort, 3.C.Lurnb:y esgade 37 , tlf. 18 58 70

Nvta_rsfest i h-l LlJ}~N
I l ighed med sid ste å r inv iterer }UL.v.l:JN a lle bør11
og v oksne til en lille festlig~ed:
fø nd:? f <'len 20 . ,ianuar ]985 kl.

15

} r ogr ammet består - som s i ds t - a f:

- Kaffe/te med brød, salg af 0l/vand/ '1in
ucts ti J l i np, or:, diskus sion af KIJ,D.EN
- Nye arteidsc~in1,er
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r,; •.nge t i l at kunne være i det

lokaJe, vi ~avde lAnt ( i hong uscars Gade) , og aenne ~ang vil vi derfor sørge for 8t J_okale, der er
stort nok - evt. må vi l8je det.
Vi er derfor n0dt til at hove bi ndende tilrn8lding
i god tid, dvs . setLes t den fi/1-1985 kL 18, oo ( til
en af undertegnede) . Skriv d i t navn, adre~oe og

8

n-

t al vokf',ne og hørn på en se,1d el - eller b.cue n ed enstående kupon. Ll~ får du tilsendt besked orn ad re ssen !

Vi re e;ner med , at Husejerf' oreni ngen dækker lokalev
leJ· en, og at d••.'
I s e 1 v b e t a 1 er f or f ortæring ,,ed

ar1koms ten.
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_(_~fleveres til en af arrang0 rerne e ller lægges i
h..i l dens postkasse , ',, eysesgade 11), senest 6 .1. 1965 .
voksne og _ __ børn
Vi/jeg kommer
Navn

Vi vil evt. hjælpe til med

Adresse

brændere skal betyde afbræk i traditionen. DerKILDEVÆLDSKVARTERETS NYTÅRSFYRVÆRKERI 1984

for vil v i gerne høre fra folk (dvs. barnlige
sjæle over .1.,, ar, der regner med at kunne holde

For femte gang vil vi i år afholde fællesfyrvær -

sig rimelig~ ædru til kl. 0030! !) som kunne tæn-

keri på Kildevældstorvet. Det store fremmøde sid-

ke sig ved given lejlighed a t

ste nytår taler for at arrangementet gentages.

fyrværkeri-arrangør . Interesserede kan henvende

Med vores samlede bidrag- og med ekstra hjælp fra

si0 til Torben Bregenhøj
29 48 47.

,

fru Collstrup - har vi hvert år fået udgifterne
til fyrværkeriet dækket ind. Budgettet sidste ar
0

,

0

kunne indtræde som

Kuhlau s gade 52

tlf.

Med venli g h ilsen fyrværkeriudvalget .

var incl . forsikringer , snore o.lign. ca. kr.
3.000,-, her havde vi tilmed et overskud på kr.
450,-. Disse overgår til støtte for dette års
fyrværkeri.
Der er et par praktiske forhold som vi beder om
hjælp til i forbindelse med fyrværkeri-arrangementet nytårsnat :
1) Der må ikke stå parkerede biler på Kildevældspladsen under arrangementet.
2) Afbrænding af div. andet fyrværkeri på pladsen må ikke forekomme mens fællesfyrværkeriet
opstilles - det sker mellem 0015 og 0030 . En
evt . antænding i utide kan være farlig for
folk/børn der uforvarent opholder sig i nærheden .
N.B.: Da vores fællesfyrværkeri nytårsaften kan
se ud til at blive en fast tradition for bebyggelsen ( og dens naboer), vil vi gerne allerede
nu gøre noget for at ikke sygdom, ferierejser el.
lign. frafald blandt de nuværende fyrværkeri-af-

~ANNONCER~
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evt give begge husejere et påbud om reparation af brandkammen.

MEDDELELSER FRA BESTYRELSEN NOVEMBER 1984.
Bestyrelsen vil hermed ønsk ■ all ■ en god jul ag et godt nytar.
Datoen for den ordinære g:,r,eralforeamling f'!r ikke fa■ t agt
7
endnu_ nærmere vil blive tilsendt, ■ ammen med den årlige beretning i slutningen af januar.

} l uscJcr foren1n~c n
1

Stro1ndvcj1k.varurr·

H•vetur,
I september måned var bestyrelsen på den årlig~ h~vetur. Der
blev uddelt 38 sedler til husejer■• hvi• h~ver ikke respek~erede dnt gældend• gade- o~ ha veregulntiv
"forsømmelserne gi k overvejende på, et bevoksning over fortnv
skulle beskæres, ••rnt :1t QI"l?a -nv ved fo r tov sk ulle f j e r "es.
Bestyrelaen an~oder de huae~ere, der h~r fået en " ~ed~el~, om
at få bregt f o rholdende i orden, så de med qod sam~it~i4hed
kan 1u1 naboer og bestyrelsen i 0 j ner•e

ø·~

0

Ole Feurhøj, formand
Berggreensgade 12, tlf 29 23 67.
DET HISTORISKE HJØRNE,

0

Pør kering, ( atter en ga ng).
Bee t yrela~n he r fået a d3kill iae henvendelser fra beboere, so~
f~ler si; ge~er et ~, u lovli gt pa r ~erede b~ler.
Cet drejer siq c f~e~t om bil er, som pa rkerer i gå ~aderne (~ærli gt i 9er g~reene qade ), men o gs å om bi ler oom pwr ~erer i d ~~
øs t liae s i de a f tv~rgaderne.
I den a nl edn i n g ~• r ~ss tyrels en ladet fremstille et "bill is tkort" s om nøj e r e o ræcicerer hvor d"r må pa r i<erea. i<o r tet kan
sæt tes på " ■ yndern es" biler.
Eksemplarer af kortet kan re kvireres hos bestyrel~en.
Parkering af cy~ler.
Den omkringaigbredende cyklisme h ■r i stigende grad medf0rt,
et familiens cyklest ald placeres i cykelstati ver ~å k0reban~n o
Bestyrelsen har modtaget henvendel~er fra beboerne om l ovligheden af dette, cg skal i den anledning prll!Ciser3• at o~stilling af cykl~st~tiver på kørebanen ikke er tilladt i henhold
~il politivedtægten.
Brandkafllm■,

På den årlige havetur konstaterede bestyrelsen, at d ■ r stadig
er brandka~me, der trænger til en kraftig vedligeholdelse.
Be■ tyrelsen ønske= i den forbindelse at understrege, at vedligeholdelse af brandkamme er husejernes eget ansvar. Udgifter
til reparation påhviler i fællesskab de husejere, hvis huse
atmd~~ op til fælleabrandkammeno Kan man ikke blive enig med
■ in nabo om nødvendigheden af at reparere en brandkam. vil vi
anbefale at man kontakter 3 1 bygningsinspektorat (tlf ol
376111) der da vil foretMge en vurdering af brandkamNen og

Som nævnt i de forrige numre af KILDEN, er mange butikker desværre nedlagt, men n o a■n s teder er der ■ tadigvæk rest ■r , der
henleder opmærk■omh ~d en p A, at der her har veret en butik. Jeg
tæker her ikk• alens pA a elve butiksvinduerne. Prøv at se efter Og her er aA JULEKONKURRENCEN:
I Kildevældegade findes i
lille oplukkeligt vindue
Spørgsmål A. Hvor
Spørgsmål B. Hvad

et almindeligt 3-fags vindue, et
en lem).
findes det?
blev det brugt til?
(nærma■ t

Og når man nu alligevel er på spadseretur i kvarteret for at
finde det lille vindue, så prøv ogsA et e• opad på vores huse.
<-

Alle vor■ husrækker har nogle huse med "frontspidau, n?rmait
er det alle ende- og hjørnahuse, samt et par stykker midt
rækkerne.
Spørgsmål

c.

Hvor er

endehu■■ne

•d h
7
ikka frontepi s usa

Jeg hAber at der dennegang kommer flere beeavr■l■ er end til
sidste k·~ nkurrence. Præmierne akal og■ A denne gang ~~ret en
jeg kan oplyse, at • vinderne fra t"kk
siLa e gang
overraa kl
e se, m-n
ø
( ffår et gavekort til indkøb af varer i vores ~•rbu i er e )
ter deres eger øna k e, 5o kr ho■ Mada ■n og Se kr hos Colleren •
SA det er nu med at
vinen hjemme?

kollllll■

God jul og godt nytår.

ud af starthullerne, måske er jule-

~

/o

li

NYT FRA SVANEMØLLENS
FREDSGRUPPE!
Svanemøllens Fredsgruppe vil gerne takke de mange beboere
her i Kildens kvarter, som var med til at gøre noget for,
at vi fik en stor fredsdemonstration den 27. oktober.
Det blev til en flot demonstration allerede her fra Svanemøllens station, og til et tusindtalligt møde på Trianglen,
hvor håndboldspilleren Carsten Haurum fra Idræt for Fred
talte og Troels Trier/Rebecca BrUel optrådte. Carsten Haurum talte bl.a. om, at vi skal bruge både hovedet og følelserne i kampen for freden. Og om nødvendigheden af, at
fredsbevægelsen ikke splittes op efter partipolitiske interesser, men vedbliver at være bred.
Svanemøllens Fredsgruppe havde sammen med de andre fredsgrupper på Østerbro været med til at forberede demonstrationen den 27 . oktober. Her i vores kvarter fik vi en god
modtagelse, både når vi ringede på døren og når vi stod
foran Brugsen for at samle navne og penge til store annoncer i lokalbladene. Alene her hos os samlede vt knapt
500 af de navne, der kom i avisen . Et godt resultat , men
blot må vi beklage, at de blev trykt så småt.

Vi vil fortsat arbejde for et atomvåbenfrit Danmark og
Norden og for nedrustning gennem dialog og forhandlin ger . For der er lang vej igen, selv om der stadig sker
fremskridt og fredsviljen breder sig til flere og flere •
I Svanemøllens Fredsgruppe vil vi i de kommende måneder
tage os tid til at diskutere, hvad vi mer~ kan gøre for
freden her lokalt i området . Vi vil gerne stå for en
lille julefredsaktion. Og vi vil gerne udbrede Fredsavisen,
som er blevet et godt blad med en bredt sammensat redaktion og meget oplysende og debat-stof. Men vi vil også
snakke videre om, hvordan fredsgruppen bedre kan fungere
og knytte både medlemmer og bidragydere til sig.
Alle, der har lyst, er mere end velkomne til at være med,
uanset om tid og kræfter er mange eller få. Vi holder
åbent hus den første mandag i hver måned kl. 20 i H.C .
Lumbyesgade 2, stuen .

J

Mandag den 3. december indbyder vi til et;møde i ånleas
ning af julemåneden. Her kommer Carsten Haurum og fortæller om de muligheder og de problemer, der er i forbineel
se med Idræt for Fred , og om debatten inden for idrætten.
I aftenens løb er der glogg med mundtgodt til, der bliver
levende musik og tid til hyggelig snak.
Kom og vær med til en interessant og rar aften: mandag den
3. december kl . 20 i H.C. Lwnbyesgade 2, stuen .

F AS T E L AVN

=- = = = = = = =

Søndag den 17 . februar 1985 er det fastelavn.
Ligesom tidligere år er der mulighed for at
arrangere FASTELAVNSFEST for børnene, hvis
der ellers er nogle der vil melde sig til at
lave cacao, købe tønder , hænge dem op, og
meget mere .
Fra tidligere å r e r d er erfaring for hvor
· meget der skal k øbes ind og koges , der ma n g ler
k un nog le , t il at gøre a rbe j de t.
Fas te l avnsfes ten b l iver til noget, hv i s der
e r nogle der melder sig t i l møde t søndag
d e n 20. januar 1985 (s e side

9).

KILDEN

LEDER

ltegnslmL for mlg;i ve ise u.f IJelioerlJln.det KILDEN 1984.
INU'l'k,(jTER:

Su

er vi nlJerede et :•:odt st_ykke inde i det nye i,r,
og vi ko.11 igen udsende et nrnm:ier af J(i lden.

Igen i i~r hl iver bLulet udg:ivet med ol-irnomisl( stvtte
fru husejerforeningen, som det ldev lie,:;luttet :'i,
~enetulforsamlingen i februar.
Som reg;nskn.Let vi:-;er 1'1\r vi nok ,di,..:evel IJru~:; for
beLoerbidrng som sidste i.r.
Derfor vedlii!gger vi girokort i rlette m111m1er, og h,'c her
p& støtte.

!lusk at indla:g t i l liladet i,an lu:1_::~:,es i postI,assen
Weysesgade 11.
Henvendelse vedr. Kilden lrn.n ske til:
Sigrid ,Jensen, Kuhlnusgade 33, tlf. 29 09 4:3
Susanne Jordt, ·,veysesr;ade 27,
tlf. l~~ 00 OG
Else Hjort, fl.C. Lumliyesga.de J7, tlf. H; 58 70

kr.

4000,00

lJe Lo er li id rn.g

kr.

995' 00

Tlenter

kr.

32,o9

1"11s telavn

kr.

822-

ialt
t.:DGH'TER:

KILDEN

kr.
iult

UN DEllSKUD_;

kr. 5lo9

kr • .'jlo9, 37

Div .

295, 75
S1oS,12

kr.54of>,12
kr.Glo9,o9

Og hvad er der s& sket i kvarteret side11 Kilden sidst
udkom.
Vi fik juletrii! v~ torvet
der var et stort flot fyrværkeri nyt.~.rsaften
fastelavnsfesten Llev ogs(~ til, sclvo1;1 det var liirlc?!de koldt.
Kilden havde indkaldt til sa.1111:1en!rn111st i januar, 111e11
tilmeldingerne v11.r meget fu oi-; arrrtng;e:i1e11tet ,11utte
aflyses. Det var a::rgerli::;:t, for vi lrnvcle hi:l1et der
kom mange beboer med go<le ideer ti 1 r~ l .lesarran~ementer og friske kra:f·ter til selve reduktionsarLejdet.
Vi h.'U.ier do~ st:ulig, og opfordrer ,dle i11tcrcsserede
til at cleltage i 1111Hlet 0111 !·: ilden den
23. april
kl. 19,30, hos Susanne .Jon.It, .,cyscsgucle 27.

!luse ;i er foren i nr.;

ial:t:

kr.~~li , o3

Gammel saldo kr. ,16, 11

lal t
Sigrid Jens en

llev. ~lads J. Ilorum

JULETRÆ PÅ TORV[T

0

Efter øn~ke fra flere - ikke mindst fra "Colleren" - lykki,d~s
det , efter megen møje, at f~ Stadsgartnerens tilladelse til at
opstille et juletræ på torvet, foran ohelisken. Da belysningsvæsenet ikke umiddelhart kunne etablere strøm til lys i juletræet, trak vi et kabel fra "Colleren" og alt var smukt - men
ak - - - , først ringede en person og forlangte lyset slukket
fo~di det var ulovligt???, og ~å voldede nogen (måsk e den
samme!) juletræskæden , s~ vi måtte pille det hele ned.
Selv om vi blev sure, så prøv~r vi igen næste år med pillesikre lyskæder, i~ke mindst fordi mange udtrykte glæde over træet mens det endnu lyste
(PS. Vi nåede endda ikke at foto1ra~ere træet mens det lyste,
det q11r vi næs te Ar).
0

"JULEKONKURRANCEN".
Vi må konstatere, at vores konkurrancer ikke har Jen store i nteresse, der er kun ko11met l ( ~t) svar!!!! - Det var til gengæld rigtigto
3varet var: I de fire huse i Horne~annsgade 3 - 9, er det ikke
endehusen~ der her frontspids, men derimod de to midterhuee
Dg det lille vindue befinder sig i Kildev~ldsgaae nr 24 (Weyseagade JS) , ~vor det i sin tid blev bruyt til at levere avi. ser ud ed om aendagen,.da der i stueetagen var kiosk
Svaret var indleveret ef : Ingvorteen, Hornemannsgade 29, · der
her fåot et gavekort til en af vore nærbutikker
0

0

0

MEDDELELSfR GRA BESTYnELSEN MARTS 1965.
tlu•jcrlvrc:ninKca

i Stn:ndvf'jtkv• rttrtt

Generalforsamling,
Den ordinære generalforsamling afholdtes onsdag den 2o. febr
ar 1985 Ved generalforsamlings s tart var 69 h userepræsen te
ret (6 færre end sidste år). Referat fra generalfors&mlingen
vil blive fremsendt senere, 3ammen med de reviderede love og
regulativerneo
Der akal derfor her ~un kort ref~reres følgende:
0

Bestyrelsens beretning og årsre gnskabet blev godkendt.
Æ,idringen af lovene m h t fuldm"gter ved general forsamlingen
blev vedtaget med den nødvendige mejoriteto
Forslag um at udvide fælleeantenncanlagget til at kunnr. tage
kanal 2/wcek-end ~v - indenfor en ramme på 1000000 kr-blev
forkasteto
Omkring et forslag om trafikken i H C Lumbyeegade blev det
vedtaget, at bestyrelsen skal indkalde beboerne i denne gade
til et møde hvor man skal irefte en samlet trafikplan for
gadeno
Niels Ingvartsen, Annette Schou og Christian Sonne blev genvalgt til bestyrelseno
Ella Birk Mortensen og finn Munk Hansen blev genvalgt som au
pleanter til beetyrclseno
Willy Luhdorf blev valgt som revisor og Torben Bregenhøj ble
valgt som revisorsuppleanto
Voldgiftsmændene og suppleanten ble·✓ genvalgt.
•
Budgettet blev godkendt. Dette betyder bl a at K~LDEN far
stillet 6ooo kr til rådighed og at der er et rådighedsbeløb
p~ 2.Suo kr til fællesaktiviter 0 Ansøgning om del i rådighed
beløbet skal stiles til bestyrelseno
Bestyrelsens sammensætning vil fremgå af opslag i skabet, sa
af den f 0 rate udsende1se (sammen med referat af g~neralforsa
lingen)o

~V~
Ole faurh0j
Berqgreensgade ~2, tlf 29 23 67

in ~ol d frostkl ar søndagformiddag mød t es en
l ill e gruppe VAR:1IT indpakke de mennesker .
Vi s kul le forberede børnenes fastelavnsfest,
så først væk med sneen, det lunede, deref'ter
op med tønderne. Tre flotte tønder helt uskade t k om op i forskell i ~:e højd e r, nu begynd te
bø rn ene at komme .
Le r bl ev f rem skaff et musi k i nstr umenter, OJ
vi st a rt e de v andr ingen rundt i gad erne ::1ed
l a rm/,n u~ik, s : d e t til tra k itlle s opmærks omh e d.
Hvad s å de så?
Et fantasifuldt opto g med indianere, røvere,
brudepar, s kil øb e re, prin s ess er, ba letdansere
og mange andre sjove gl ud e børn.
0

,

Tøndeslagningen f orløb u den uheld, og s e lv
den lille tønde f ald t tilsidst i s t a ver.
Der blev 3 ka ttekonger og 3 dronnin ger, s om
hver fik en fornem krone. All t: i' ik varm
cacao, fastelavnsboller og sli 1-. pinde f r o.
"Colleren".
Me~ ca. lCgrad er s fr os t, var det ikke mærr~eli gt at alle gik hurtigt hjem.
Vi var omkr i n g 1 00 børn og sikke rt li ge så
mange forældre og p å rørende, de r h avde en
dej l ig formiddag.
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NÆ:rrnu TIKKER.

'I
KILDENS BREVKASSE
======-==-=====-==

På turen rundt i vores nærbutikker har jeg været på besøg

i

Vi har modtaget et brev

~~~

frisørsalonen på torvet. Salonen drives af Anni Kvist

som har vasket klippet og krøllet hår i mere end 12 år på

Ja der er nogle der ved , hvor vores brevkasse
er.

dette sted. Hvad mange måske også ved har der været frisørsalon her langt tilbage i tide n . Ved nedrivning af nogle
gamle hylder er der fundet en kassebon fra 1939 som fortæller at prisen var 1 krone og 50 øre, og det har sandsynligvis været betalingen for vask af hår og jernkrølning
Mange kunder kommer fra kvarteret. Andre tager turen hertil
netop fordi de synes det er et hyegeligt kvarter at komme i.

Desværre er det ikke et langt indlæg , t il at
give Kilden nye im~ul s er, men vi bri n ger a lle
indlæg:
Ide

9

Xan fællesantennen indstilles s å vi også kan
tage kanal 2?

Med hensyn til fremtiden siger Anni Kvist at det er vigtigt
hele tiden at uddanne sig, og desuden bruge nogl e gode

Lene My
Heisesgade 24

produkter. Men der kan opstå uforudsete problemer, som
f.eks. da der gennem et par år var parkeret skurvogne foran
salonen, som så ikke fik mange nye kunder.Forhåbentlig vil

21 . jan . 198 5

Spørgsmålet blev b esv a ret på generalforsamli ngen , se andet ste d i bl adet .

det ikke ske igen, og der skulle så være mulighed for at
have frisør på torvet mange år endnu.

{/~

NB~

Vores brevkasse er st~di c placeret ved
V✓ eysesgade 11 .

Desværre er der ikke for mange der i det sidste
stykke tid har fundet den. Vi vil meget gerne
have indl æg, og bringer gerne alt.
Klldevældsgade 32
01-202580
I
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LEDER.
Så kom foråret, lige på en gang, men heldigvis kun et par dage før der blev hentet storskrald. Der er rigtigt blevet lavet stort affald og stillet haveaffald ud til afhentning,
i håb om at skraldemændene er i det humør,
hvor de tager skraldet med!
Foråret er en dejlig tid, hvor alting vågner,
hvor børnene begynder at lege ude i gaderne,
hvor det ikke er nødvendigt at fryse, hvis
man stopper op for at snakke med naboen, og
hvor der rigtigt kommer liv både i gaderne og
i gårdene mellem vores "små" huse.
I år har foråret også medført et nyt bygningsreglement, "småhusreglementet", der betyder,
at de af os, der bebor et hus, som er registreret som et enfamilieshus, ikke mere behøver
at søge byggetilladelse, hvis der J~al bygges
om inde i huset. Ombygninger skal stadig overholde stort set de samme regler som tidligere,
men nu er det ikke mere nødvendigt at søge
tilladelse hos kommunen.
Men det er nok fornuftigt og tilrådeligt at
snakke med en byggesagkyndig, der kender de
regler der stadig skal overholdes, før I går
i gang med en ombygning.
Her i foråret og forsommeren er det dejligt
at cykle rundt i området, hvor vi bor, det
er måske en god ide at tage med på en fælles
cykelskovtur?
Skal vi ha' gadefest i eftersommeren, det var
jo alletiders succes sidste år.
Lad os håbe, at der er nogle der har tid og

~yst til at arrangere en for os alle igen i år
et kan være at det er din tur til at hjælpe i,
år, eller I er måske nogle stykker der gerne
vil være med til at arrangere en f~lles gadefest.
Tak til alle, der sendte penge til h ' 1
.
udgive "KILDEN" D
•
Jæ P til at
d
h
7 en strøm af sma og store beløb
b~~vkar været.til vores girokonto og gennem vores
asser, viser at der er mange der er 1 d
for at . modtage "KILDEN" v· t kk '
g a e
for 11 h'l
. i
a er mange gange
• ~ e i.sner og penge vi har fået i telefonen
P a giro og i breve.
Næste redaktionsmøde, der er ånent for alle
a~ho~des
s
d J onsdag den 28. august kl • 19,30 hos
igri
ensen, Kuhlausgade 33.

Husk at indlæg til bladet kan lægges i postkassen Weysesgade 11 .
_
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Henvendelse til KILDEN kan ske til:
Sigrid Jensen, Kuhlausgade 33,
tlf:
Susann~ Jordt, Weysesgade 27,
tlf:
Els~ HJort, H.C. Lumbyesgade 37,
tlf:
Marianne Jensen, H.C. Lumbyesgade 37, tlf:
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MEDDELELSER FRA HU5EJERFDRENINGEN.

Ir.dt:.Dpt :

Lel tagerbct2,l ing

Bestyrelsens sammensætning og arbejdsopgaver:

i S1r;,11d\'C'j"k"'·ant'r•·t

Ole Faurhøj, Berggreensgade 12
Formand
tlf: 29 23 67

Kloaker, rotter, stige
split og KILDEN

Christian Sonne, Heisesgade 49
Næstformand tlf: 29 54 51

Trafik, gadevedligeholdeL•
se, split og skabet

Niels Ingvartsen, Horne~annsgade 29
Sekret~r
tlf: 2~ 42 18

Facader, brandsikring,
Stillads og tagstige

Annette Schou, Kildevældsgade 48
tlf: 2o 42 91

Miljø

Jens Dons, Berggreensgade 19
tlf: 18 24 94

Haver, fællesantennen og
parkering

Foreningens Kasserer :
Oluf Greisen, Kuhlausgade 46
.
tlf: 29 60 62

Renholdningsselskabet og
Historisk udvalg

''d
,., gi. f't er:

:i:,oller
, rus
lønder og kroner
,,'acao

315 , OC:~r-

'..: r:derskud

~ncersJ~uclciet o.:.ekKes a f d e 1:en.9:e e ·i er .f. o·... er:irg en ' .ar sat af t j_l bebo e rakt i ~i teter. ~ J.

Referat af generalforsamlingen vil - sammen med de reviderede
love og regulativerne - blive udsendt i slutningen af juni måned. Oplysninger kan indhentes hos de ansvarlige i bestyrelsen
BRANDSIKRING. Det er nu vedtaget i magistraten, at alle huse
opført 19oo-19o4 skal brandsikres, dvs resten af vore huse .
Nærmere vil blive udsendt .
PARKERING. Efter at stel~r er opsat på gadehjørnerne, må der
i kke parkeres ud for nr 47 Kuhlaus gade og nr 55 Heisesgade,
Nærmere vil bliv e udsendt.
Stigen e r stadig ikke kommet frem i l yset . Alle opfordres til '
at ~e efter den i ringgårdene. Den er - i sammentryk ket s tand .
ca G meter lang, og trækkes ud ved hj ælp af et blåt tov .
LEGEHU5ENE I BERGGREE ~SGADE . Forældre - hvis børn benyt t er l egehusene - anmodes om, inden l. j uni, at konta kte formanden
m h t evt reparation . Hvis ik Ke der melder sig nogen, vil legehusene blive fjernet.
Bestyrelsen, ma j 1985

lnrelise ~8ndb0l l
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CYK ELTUR

Hvem vil med?

søndag den 9.juni

Vi mødes på Torvet

Kl 10

)
}

Vi cykler ud til Ryvang naturpark
Hvor v i hygger os sammen, leger og spiser
medbragt mad.

~ u..sker- du. de.V'\ sio..-e. {od l~ s 30.de
t~0t Sld.ste &.r ~
Det er der rvto..V13e der 3<:Jir - ~cL
8bd~.

Hvis du ikke har en cykel, eller måske ikke

V,

er så øvet er der ikke for langt, du kan
sagtens klare det aligevel, men du kan også
vælge at gå derud.

9.

JUNI KL 10 .
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ANNONCE
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Bente 32 år og Morten 3½ år søger lejlighed
(evt. bo~ællesskab) her i kvarteret.
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Vi bor p.t. til fremleje i Berggrensgade 6.
Vi vil nødig flytte fra legekammerater - og
alt andet rart der følger med ved at bo her.
Så findes et ledi g t sted nu eller ca½ år
frem .....
(Boligløs pr. 1/10-85)
Henvendelse til
Bente Marie Larsen
Berggrensgade 6
2100 København Ø
tlf: 29 51 12.
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Svanemøllens Fredsgruppe
I Svanemøllens Fredsgruppe har vi i de seneste måneder

Den 5. maj var Svanemøllens Fredsgruppe medarrangør

fortsat vores støtte til den fælles nordiske kampagne,

af en fredsgudstjeneste i Sions Kirke, sammen med den

Traktat Nu, for. Norden som atomvåbenfri zone . Det har

lokale præst, Nej til Atomvåben, Østerbro, spejderne og

vi gjort ved at uddele materialer og ved at holde et møde

andre grupper. Gudstjenesten markerede 40-året for krigs-

om emnet i fredsgruppen, hvor vi havde Ole Væver fra

afslutningen under mottoet: Frihed til Fred, og fik et fint

Nej til Atomvåben og fra Traktat Nu-kampagnen til at

forløb.

indlede til en god diskussion.

På flere møder i fredsgruppen har vi drøftet, hvordan

Vi har også gjort en del reklame for Påskemarch for

vi styrker vores eget og det mere fælles fredsarbejde på

Fred, der havde Norden som atomvåbenfri zone som en

Østerbro. Det har ført til beslutningen om, at vi som freds-

hovedparole, og som mange fra vores kvarter gik med

gruppe tilslutter os Østerbro Fredskomite, så vi kan være

i. Vi deltog fra fredsgruppen med vores banner, og vi

mere direkte med til at beslutte og planlægge samlede akti-

solgte påskeliljer til støtte for marchen - med et godt

viteter for freden i vores bydel. Nært forestående er,

resultat.

at vi opretter et Traktat Nu-råd her i bydelen, og laver

Så ofte, vi kan overkomme det, sælger vi Fredsavisen

en kampagne på Østerbro i efteråret for Norden som atom-

ved Brugsen på Østerbrogade. Den er blevet en god avis

våbenfri zone - og for Østerbro atomvåbenfrit område!

med oplysning og debat om fredsspørgsmål, som mange
gerne køber, når de een gang har læst den.
Ved 40-året for krigsafslutningen den 4. maj var vi og
alle andre københavnske fredsgrupper desværre afskåret fra at gennemføre vort sædvanlige arrangement ved
søerne, da andre havde lejet arealet. I stedet gik mange
fredsgrupper til mødet på Rådhuspladsen. Der var mas-

Som lokal fredsgruppe vil vi fortsat virke som hidtil her

ser af freds- skilte med, og det kunne ses, selv om der

i kvarteret. Vi vil gerne være flere og have flere gode

også var uheldige elementer, der forsøgte sig med de

ideer. Vi mødes den første mandag i måneden kl. 20 i

hårdtslående argumenter den aften.

H.C. Lumbyesgade 2, stuen, tlf.
Alle er velkomne!

29 54 02.
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GADEBELYSNING

-------------

LEDER
Så gik den sommer , og desværre fik vi ikke en
fælles gadefest i år. Men da det jo er noget vi
selv skal og kan arrangere , kan det jo være at vi
får en til næste år .

Bestyrel~en har den 19 . august skrevet til Mag .
4 . afdeling og forespurgt , om der var mulighed
for , at få ændret den eks . gadebelysning til
noget mere " parklignende" belysning (lygtepæle ) .

Sidste nummer af KILDEN var nok et lidt tyndt nummer .
Mangel på materiale må ikke skyldes , at der er
nogl e der ikke ved hvordan et indlæg til KILDEN
skrives .

Uheldigvis har Mag . 4 . afdeling (og bely sningsvæsenet ) modtaget henvendelsen nogenlunde samtidig
me~ , a~ de var startet på en længe planlagt udskiftning af gadebelysningen til en anden type
højtsiddende armaturer .

Har du noget (en meddelelse , e n vigtig, morsom ,
interessant historie , en . .. . . ) som du syntes
andre beboer i kvarteret også skal læse, så skriv
det på en , to , tre , .... AS sider (sider af samme
størrelse som bladets sider ).
Du må meget gerne skrive det på maskine , hvis du
har mulighed for det , men afleverer du dit indlæg
håndskrevet , skal vi nok få det skrevet på maskine .
Når indlægget er skrevet , afleverer du det sammen
med dit navn og adresse til KILDENS postkasse ud
for Weysesgade 1 1, eller direkte til en fra bladets redaktion .
Næste redaktionsmøde , der er åbent for alle, af holdes : Tirs
. d ag d . 19 nove mb er kl 19 , 30 , hos
Else og Marianne , H . C . Lumbyesgade 37 .
Henvendelse til KILDEN kan ske til :
Mar ianne Jensen , H. C . Lumbyesgade 37 ,
Else Hjorth , H. C . Lumbyesgade 37 ,
Sigrid Jensen , Kuhlausgade 33 ,
Susanni Jordt , Weysesgade 27 ,
Marianne Juul - Nyholm H. C . Lumbyesgade 17

Foreningens henvendelse har imidlertid medført
~t u~ski~tningen af armaturerne i tværgaderne '
indtil videre er stand set - indtil der har været
drøftelser med husejerfore ningen og det e r aftalt
hvad , der videre skal ske .
Christian Sonne .

- ·------
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ET STAKIT,
FLERE STAKITTER,
ALLE STAKITTERNE.
Lad os gøre et svimlende tankeeksperiment og forestille
os at der ikke var stakitter eller hegn i Berggreensgade.
En noget usandsynlig tanke. Fra gamle fotos ved vi imidlertid, at husene på sydsiden af gaden oprindelig ikke
havde forhaver . !dag er det utænkeligt at forestille sig
at det "grønne look" forsvandt. Foreningen er endda inde
i overvejelser om at gøre Kildevældsgade grønnere ved
at indskrænke det brede fortov.
Et er forhaver noget andet stakitter. Stakitter har siden
bebyggelsens opførelse været en væsentlig del at den
rumafgrænsende flade, når man bevægede sig igennem kvarteret.
Hovedformålet med et stakit er at markere overgangen
mellem det offentlige og det private, at holde uvedkommende udenfor eller vedkommende indenfor .
Hvad husene repræsenterer i ensartethed udtrykker stakitterne i mangfoldighed i såvel materialer som former og
farver.
Udtryksfulde smedejernsstakitter med "krummelurer og gesvejsninger" side om side med pæne træhegn lige efter
bogen giver en yderligere forstærkning af oplevelsen af
rum, ikke kun oplevet fra vejen, men så sandelig også
fra forhaven. Da ikke et stakit er ens oplever man hele
tiden nye ting på vandringen igennem kvarteret.
I stakittet har man rig mulighed for at udtrykke sig
kunstnerisk, at give noget af sig selv, at åbne eller
lukke - noget der selvsagt ikke kan lade sig gøre på
facaderne.
Desværre henligger en del af forhaverne i kvarteret åbne - uden markering mellem forhave og gade . En sådan
have vil i forbindelse med en ellers ubrudt stakitrække
opleves som et "åbent sår". Bebyggelsen er nu engang en
bymæssig bebyggelse og ikke et traditionelt villakvarter
med en åben karakter, hvor overgang mellem vej og have

opleves langt blidere og hvor konsekvenserne for variation mellem lukkede og åbne forhaver langt mindre.
Bestyrelsen glæder sig over de mange nye stakitter som
er kommet til på det sidste og vil gerne støtte ethvert
initiativ til at få et pænt stakit op at stå.
I enkelte husejers iver efter at få et pænt udsyn fra
forhaven vendes skraldeposestativet direkte mod gaden.
Denne ide tager bestyrelsen afstand fra og forholdet er
da også blevet påtalt i de værste tilfælde.
Der er kort sagt rig mulighed for at studere stakitters
detalje rigdom i kvarteret og det er en glæde at se at
nogle at de gamle stakitter renoveres. Det kan trods
alt lade sig gøre i de fleste tilfælde at sende dem til
sandblæsning for derefter at male eller lakere dem,
hvilket ofte er en billigere løsning end en total udskiftning og en hel del nemmere end maset med spartel
og sandpapir.
Derfor kære husejer - se så at komme op på "stakitterne" .

P.B .V.
Jens Dons .

j
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STILLEVEJ I HC LUMBYESGADE MELLEM KILDEVÆLDSGADE OG EDWARD
GRIEGSGADE.
Et møde i

maj måned med de berørte husejere resulterede i,

at følgende forslag blev sendt til skriftlig udtalelse hos
husejerne:
- den påRældende strækning af HC Lumbyesgade omlægges til
stillevej. Der etableres overkørsler · mod Kildevældsgade og
Edward Griegsgade (eksisterende overkørsler), Midt imellem
de to overkørsler laves et bump med træer i

siderne . Indkør-

selsforbudet fra Edward Griegsgade ophæves , der laves ingen
ensretning af trafiken, i
begrænse trafiken i

stedet søges om tilladelse til at

gaden til ærindekørsel .

29 husejere afgav en skriftlig udtalelse . 2J var positive,

J var imod, 1 ved ikke og 2 var ikke at træffe. Bestyrelsen
fremsendte den

4. juli husejernes udtalelser til magistratens

4. afdeling med anmodning om, at forslaget blev fremmet.
Magistratens 4 afd. har netop telefonisk meddelt, at man er
positiv overfor forslaget, der i
offentliggjort i

løbet af kort tid vil blive

lokalpressen med en indsigelsesperiode på

1 måned, Herefter vil forslaget kunne godkendes endeligt.
Der er således håb om, med de begrænsede anlægsarbejder der
skal laves, at omlægningen kan v,-,,re en realitet fra næste
forår .

?eu~~(/~

Christian Sonne

}ID S1~ ic '.i.' F.Ai."L{EB.E RI G·r I GT~
Kære bilist

1Ivi s der er nogle der parkerer forkert i Jeres
gade, kan I nu få en seddel hos bestyrelsen til
at sætte i bilens vindue.

Du parkerer ulovligt og uhensigtsmæssigt
til stor gene for beboerne, renovationsvæsenet, olitankbiler og øvrig trafik.
Det henstilles, at du p~rkerer inden
for de på kortet angivne parkeringsstrækninger - enten i den vestlige side af
tværgaderne, i nordsiden af Berggreensgade eller i Kildevældsgade.
Parkering i legegaderne er forbudt .
Du risikerer, at overtrædelse af parkeringsforbudet meldes til politiet.
Derfor PARKER LOVLIGT - på forhånd tak
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Venlig hilsen
Bestyrelsen
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SVANEMØLLENS FREDSGRUPPE
ET ØNSKE BI ,EV OPFYLDT •••••

En aften i februar gik jeg gennem Kuhlausgade. Det
havde netop sneet kraftigt, og folk stod foran husene,
bevæbnet med snaskrabere - og snakkede med hinanden.
Lyden af skrabere og stemmer i den vinterstille
luft slog mig og jeg tænkte spontant: - her vil jeg

I foråret besluttede vi i Svanemøllens Fredsgruppe
at tilslutte os Østerbro Fredskomite, således at
vore fredsaktiviteter kan brede sig ud i et større
fællesskab for hele Østerbro.
Dette betyder ikke et mindre aktivitetsniveau tværtimod. Vi vil altid kunne bruge flere aktive der er opgaver nok at tage fat på.

gerne bo ....

Tre mlneder senere flyttede vi alle tre med vores
gamle kat fra et hus i Bagsværd til Kuhlausgade 38.

Og kvarteret har holdt, hvad det spontant indbød til:en utraditionel hyggelig boform med plads til bide
individualitet og samvær. Rare, imødekommende mennesker
omkring os. Snak over plankeværket og smil i forbi=
farten. Små forretninger med særpræg og charme. Stilhed

i gaderne trods nær beliggenhed til den store by.

Og med sommerens gadefrokost som en god anledning
til at sætte ansigter på husene og gi' hånd til
hinanden. Vi er glade for, vi flyttede hertilo
Aase Schmidt, Henrik Herbert,
Louise Herbert - katten Bøvs.

Af fremtidige aktiviteter kan nævnes arrangementet
i Park Bio søndag den 29. september kl. 12. oo - 24. oo.
Dette arrangement holdes til støtte for et atomvåbenfrit Østerbro. Arrangementet vil indeholde fredspolitiske film og tal er, bØrneunderholdning, diskussion over en kop kaffe i pauserne og underskriftindsamling for et atomvåbenfrit Østerbro.
Derudover er vi i fuld gang med at forberede Stjernedemonstrationen til Rådhuspladsen den 27. oktober.
Vi vil også i år samles på Svanemøllens Station
ca. kl. 13. 3o.
Svanemøllens Fredsgruppe holder stadigt åbent hus
den første mandag i hver måned på adressen
H . C. Lumbyesgade 2, stuen kl. 2o. oo.
Alle. er vel komne.

KILDEN
HR. ??
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Leder
Nu er det blevet vinter, den første sne er faldet, og det er som st træde ind i et julekort,
når vi kommer hjem til vores gader.
Selvom sneen ser pæn ud, når den får lov at ligge
ren og fin, er vi nødt til at tage hensyn til de
beboere og gæster, der er dårligt gående, og rydde vore fortov.
Det bliver spændende om sneen er hvidere i år, nu
Svanemølleværket er begyndt at bruge naturgas?

Næste redaktionsmøde, der er åbent for alle
afholdes

tirsdag d. 28. januar kl. 19.30.
Glædelig Jul og Godt Nytår, ønskes alle
Læsere af Redaktionen.

I efterårets løb er de nyeste huse, dem der er
bygget efter år 1900, blevet besigtiget af en ·
brandsikrings konsulent. Det er ikke gået lige
smertefrit alle steder.
I efterårets løb er der også blevet fjernet et
par huse, nej ikke store huse, men legehusene i
Berggreensgade. De blev ikke som foreslået i foråret sat i stand, i stedet blev de fjernet her i
efteråret.
Det er snart jul, og igen i år kommer der et juletræ med lys på torvet . Hvor længe får det lov at
stå i år?
Nytårsaften, hvordan s kal det gå, nu der ikke kommer fælles fyrværkeri efter midnat. I stedet må
vi møde frem med hver vores lill e raket.
I ndlæg t il Hæs t e r,u mnle r af "KILG:::::N" kan a f leveres
d irekte ti l e n af r edaktionens i.,l•adlernrner, eller
l æg~~s i pc ~tkas sen Weysesg3de 1~ .

"KILDENS" redaktion :
Marianne Jensen, H.C . Lumbyesgade 37

18 58 70

Else Hjorth , H. C . Lumbyesgade 37

18 58 70

Sigrid Jensen , Kuhlausgade 33

29 90 43

Susanne Jordt , Weysesgade 27

18 00 08

Marianne Juul - Nyholm , H. C . Lumbyesgade 17
20 24 77
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::JULEKORT
Som start på en forhåbentliff ny tradition, har
bestyrelsen ladet fremstille et julekort med
motiv fra kvarteret.

MEDDELELSER FRA
Husejerforeningen
i Strandvejskvarteret

HUSEJERFORENINGENo

Originalbilledet - et linoleumssnit - kan ses
på omslaget af dette nr. af KILDEN. Billedet
er udført af en lokal kunstner, Miranda Gray
Heisesgade 53 .
'

VItJTERo
Nu stunder vinteren atter til - ja, den er allered~begyndt - og det betyder, at ~□ res altid tilbagevende~~,
problemer tårner sig op:

..

S NE RYDNI N G

Kortet vil blive trykt i ialt 1000 eks. i to
udgaver med h.h.vis sort og blåt tryk på hvidt
papir i en god kvalitet. Der vil blive tale om
et dobbeltkort i normal julekortstørrelse (f.eks .
svarende t i l UNICEF kortene).
Pris pr. kort inkl. kuvert 2,50 kr.

Vi må atter gøre opmærksom på, at det er alle husejeres pligt, at rydde sne på fortovet og til midten af
gaden ( midten af gaden gælder dog ikke husejerne i
Kildevældsgade og Landskronagade)o

Kortene kan købes fra onsdag den
hos:

4.

december

Manglende snerydning kan resultere i - foruden bøder
der gives af politiet - manglende bortk0rsel af renovationo

Sigrid Jensen, Kuhlausgade 33
og
Christian Sanne, Heisesgade 49

fivad er mere ærgerligt, end at have ryddet sit f.:irtov
og gaden - og så ikke få afhentet sit skrald, fordi naboen ikke har ryddet?

Evt . yderligere salgssteder vil fremgå af opslag
i foreningens skab

Vi opfordrer derfcn alle:

es .

UD MED SKOVLE OG KOST
---

0

0

0

0

290943
295451

KØB KORTET OG SEND DET TIL VENNER OG FAMILI E DE VIL BLIVE GLADE FOR EN HILS EN FRA KVARTERET .

---

H11s"j!!r ,..::=:1~n~.;;i bea~yrelsc ønsker hermed alle, en rigtig goø. jul, og et godt nytår
p.b.v.

jlfa~
Ole Faurhøj
Formand.

•

PS, Mindstesalg 2 st k. - Og ellers gerne, s å
antallet passer med en 5 1 er 10 1 er osv •

6
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Svanemølleværket

Juleklip

Som det nok er de fleste bekendt, blev Kbh's
kommune pålagt at forsyne værket med støvfiltre
inden udgangen af 1985,

1. \{\....1 P

I mellemtiden er det imidlertid besluttet, .at
værket delvis skal naturgasfyres - den første
kedel blev taget i brug her i efteråret,

'

.2_ E..\-JS C..tRKL.E.R.

2. FOI....O C1(c\(LER.W"E

På den baggrund ændredes grundlaget for etablering af støvfiltre, og aovedstadsrådet blev pålagt at foretage en ny vurdering af forureningsspørgsmålet.

OVEJ~ OEN ANOE N

OG

t....lM FAST.
Dette er sket med hovedstadsrådets afgørelse
af JO september 1985. ifølge hvilken tidsfristen
for etablering af -~tøvfiltre udsættes indtil
videre, samtidig mid at mag. 5. afdeling pålægges at fremsende kvartalsvis~ rapporter om o~fanget af kulfyringen på værket og forureningen
herfra.

½-. KL.11-::. EN .S1R_1MH!::_1,.._
0

u6

Denne afgørelse har Husejerforeningen -klaget
over t i l Miljøstyrelsen. _Begrundelsen er, at
der forventes en kulfyring på 15.000 ton pr. år
(svarende til 2-J mindre fjernvarmeværker) og
at naturgassen kan erstattes med den mere luftforurenende fuelolie. Samtidig er afgørelsen
så vag og upræcis, at det ikke er muligt at
vurdere de miljømæssige konsekvenser i forhold
til den oprindelige kendelse.

1. FO L--0 ET ST'-/ \I<: 'v< E K A'R.--Ym.J
-E\...L.E.\c. S,i IT P\'.i~i R.. -

FØR~T E~ G~ t--JG
2.. FO\.....O EN Gf-\lvG ME.R..E
3. T... l:::OL--OE\.....~~l~~ KhiP.,sES
kA\'cTOWE\-J ~~KHEW

Bestyrelsen er bekendt med, at der er kommet
andre klager over den seneste kendelse .
Annette Schou
Bestyrelsen
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har arrangeret fyrværkeri • • • • • tegning, polititilladel~e, opsætning på stati-.
•
trænger til en pause. Vi
.• • •ver, fjernelse af biler på og afspærring af.
•
•
•
vil derfor ikke stå for noget nytårsfyrværkeri.
•
•• pladsen o.a.) . Dels har vi fØlt at affyrring af.
• •
1 år. I fald der skulle danne sig en anden grup•stortfyrværkeri tæt på mange mennesker kræver
..
pe af fyrværkeri-entusiaster der kunne tænke sig•
• •en vis ædruelighed af de ansvarlige. I år kunne
•
• • •vi godt tænke os at holde nytår uden disse ting •
at overtage jobbet, videregiver vi gerne vore
•
•
• om Ørerne .
•
indvundne erfaringer
(herunderkontakten til
•
,
•
• •
fyrværkerimesteren). •
•
•
•Hermed vil vi ikke udeiukke at vi igen en anden
•
•
•
•
•
•
.
Baggrunden for vores beslutning om at" foran• gang vil gå aktivt ind i fælles-fyrværkeri .•
•
•
•
.
dring fryder" skal findes i, at arrangementet.
På gruppens vegne
•
•
•
•
•
•
i de sidste 5 år har sat sit umiskendelige præg
•
Torben BtegenhØj
på vores nytår . Dels kræves der en del forarb0.j~
"
•
Kuhlausgade 52
"
•
•
•
•
••
•
•
"
,
•
•
•
••
•
•

der nu i 5 år
. boere,
på Kildevældspladsen

•

•
•
•
"

•

•

•

•
•

•

•

•

•
•
•

•
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Brandsikring
Vore huse skulle brandsikres inden den 1. nov.,

Ingeniørfirmaet kontakter Niels Ingvardtsen, som

man får et offentligt brev, lægger det lidt til

er foreningens mand i sagen - med dette tilbud,

side, får så et brev fra "foreningen" om ind-

og så fritstiller foreningen sine medlemmer -

hentning af fælles tilbud, et meget godt initi-

det må jeg sige - hvilken gestus!

ativ - måske lidt sent at komme i gang - især

Det er jo blot fantastisk, at en mand ringer op

når man erfarer at selvsamme forening kunne ha-

med på forhånd 56 næsten ens huse, og jeg ringer

ve søgt - og fået - fælles dispensation fra lo-

op med 2, og så kan tilbudene falde så forskel-

ven, det skulle blot være sket for mere end tre

lige ud som beskrevet -

år siden.
Foreningen får tilsagn fra 56 husejere, indhenter

Det "alternative" firma fik over 40 huse at

jeg undres!

arbejde med.

et tilbud, så man skulle tro, at det halve hus
skulle bygges om! Ingeniørfirmaet beregner ca.
7 arbejdstimer -

a

300 kr. - pr. hus.

Det er bare for meget - ringer til et rådgivende
ingeniørfirma inde i byen - en fredag - 8 dage
fØr det første skema skal være indsendt - har
TO tilsagn, "vi kommer om en halv time og kigger på huset.''
Det er fint - hele arbejdet - lidt kØren forgæves - færdigmelding - det bliver ca . 3 timer pr.
hus - til ovennævnte timesats.
Det skriftlige tilbud bliver afleveret til mig
samme aften, og "tag endelig flere med - m.h.t.
tidsfristen har jeg kontaktet magistraten og
sagt, at der arbejdes med jeres huse!"

Lissie Birk Nielsen
H.C.Lumbyesgade 46
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Annoncer
TIL LYKKE
Formanden for Husejerforeningen Ole Faurhøj og hans
kone Cinte fejrede den 19.
november sølvbryllup.

VI GRATULERER HELE FAMILIEN!

H~v~s : Byr~e~oreninrshus ,
~ Ryse2 r ade 11. Prisnedslar !

Fuldt moderniseret.
Vurderin:- kr. 770.000,

SVANE MØLLENS FREDSGRuPPE

NSK~S: r ~benhavn, minast
4{ vær else, andel eller
l0je.

SØGER

K0HT!\.KT: R::i.ttleff, 0l-~97907 .

MØDE"TiD

0

NYE MEDLEMMER
g

I.MANDAG

i ~\JER

MD.

kl_ ~o.Oo
MØDE$7'E D~ H.C. .LUM BYES~ADE 2

14
Strø-tanker omkring et

fastelavn

legehus eller to

Ja - så forsvandt de . De to legehuse for enden af
Berggrensgade op imcd. Hornemannsgade . De var ikke
så pæne - nej! - og der var huller i . De trængte
til en kraftig reparation!!!
Det var præcis det bestyrelsen efterlyste i majnummeret af "Kilden" i 4 linier under "Meddelelser
fra husejerforeningen": "Forældre - hvis bØrn benytter legehusene - anmcd.es om, inden 1. juni, at
kontak_te formanden m.h .t. eventuel reparation•:
Hvis ikke der melder sig nogen, vil legehusene blive fjernet.
Der var to der meldte sig, men de sprang desværre fra
igen .
Nu blev legehusene fjernet fordi de ikke var pæne måske generalforsamlingen vil bevil5e nogle nye pæne!!!
Vi får se - det var da umagen værd at stille forslaget. Personligt har jeg set mange bØrn bruge legehusene - store bØrn kravlede rundt på tagene - mit eget
barn (2 år) har brugt dem som "tit-tit", "BØh"-hus
når vores gang faldt den vej. G:J det har den gjort
tit - netop på grund af de legehuse.

fa.sle.la.vVl ev

v,.,i,t

Y't4VVl

boller' vil j~ kc..ve..

Hvi's j ej
boller
(C,\.ver-

i~ evi

~(

~

j{)~ bcJW e .

,---

I ~d..ib.:~

0-.JL,rCC(.c....o....0

C,-,0....V

~

'
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- Hundevennerne kritiseres stærkt for tiden.

3

2

LEDER
1986 - eI begyndt, ja det varer ikke mange måneder før det er forår, noget der godt kan
bruges når. det er 10 graders frost ude.
Julen og nytåret er gået siden sidste nummer af
"KILDEN".
Husejerforeningen solgte med stor succes julekort. Alle kort blev solgt, så ideen er blevet
godt modtaget .
Fastelavn er også en ide og et initiativ, der
er stor tilslutning til, blandt beboerne i
vores område .
Og igen i år gik en flot udklædt flok, af børn
og forældre gennem gaderne inden de slog katten
af tønden, spiste boller og drak cacao i Berggreensgade.
Det var et _vellykket arrangement.
Næste redaktionsmøde, der er åbent for alle
afholdes :

H uscjerforeningen
i Strandvejskvarteret

,

Husejerforeningen holder
generalforsamling onsdag den
26.2. 1986 kl. 19.30 i "Danske
·studenters Roklub:·
Strandvænget 55.
Bestyrelsen.

r~l?l

ONSDAG .D, 9, APRIL KL. 19,30
HOS MARIANNE OG ELSE H.C. LUMBYESGADE 37
"KILDENS " redaktion:
Else Hjort
Marianne Jensen
Sigrid Jensen
Susanne Jordt
Mette Kendal

H.C. Lumbyesgade 37
H.C. Lumbyesgade 37
Kuhlausgade 33
Weysesgade 27
Weysesgade 36

18
18
29
18
20

58
58
90
00
05

70
70
43

08
55
- Støjen ved motorcyklen er til gavn for
den kørende, idct den ganske overdøver de

skældsord, som dbes efter ham. '

5
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FORURENING.

"Sneflokke kommer vrimlende, henover huse
TRAFIKSANERING

trimlende-" et frit citat efter Jeppe Aakjær.

På grundlag af generalforsamlingsbeslutningen sidste år har

De er smukke og rene indtil de har. lagt si~

bestyrelsen indsendt ansøgning - efter forudgående møde og

især på gader og fortove i København, hvor folk

underskriftsindsamling blandt beboerne i den nordlige del af
HC Lumbyesgade - om omdannelse af HC Lumbyesgade mellem Kilde-

ofte beklager sig over luftens forurening. Mere

vældsgade og Edward Griegsgade til stillevej . Samtidig ophæves

sjældent hører man klager over det snavs,

indkørselsforbudet fra Edward Griegsgade.

der ligger for vore fødder. Der er sikkert hos

Magistratens

4. · afdeling meddelte den 16, oktober 1985 , at man

kunne godkende ansøgningen i

princippet , og at forslaget her-

efter ville blive offentliggjort i

lokalpressen med en ind-

sigelsesfrist til den 1 . december 1985.

nogle af os mange gode fortsætter, men trods
det flyder det med papir og poser af enhver
slags, for ikke at tale om æbleskrog, appelsin=
skræl og meget andet. Det er snavs og ser grimt

Husejerforeningen har den 24 ,

januar d,å,

fra magistraten mod-

taget skriftlig meddelelse om, at forslaget om omdannelse af
den nordlige del af HC, Lumbyesgade til stillevej kan godkendes,

d
.u •

Den værste form og mest generende er

hundJnes defækationer, og der er overvældende
meget af det overalt.

Bestyrelsen vil herefter snarest gå i

gang med at udarbejde

begrænsede, udført så hurtigt som muligt. Foreningen skal selv

Vi skal ikke
bebrejde

dække udgifterne ved ændringen til stillevej.

hundene det,

projekt med henblik på, at få arbejderne, der er forholdsvis

PET ER,

~O <.SKØ'NT

NÅR- NOGiET 1-..YK.K.ES "

11<.K,E..

'?

men hunde=
ejerne.
Hvordan ser
deres hjem _
ud?

~

-~

\

.
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T E G N E K O N K U R R E N C E
Som det kan læses har "KILDEN" i løbet af 1985
modtaget nogle meget kærkomne pengebidrag,
der har inspireret os til at opfordre børnene
i kvarteret til at tegne til "KILDEN".
Et lokalt blad som"KILDEN" har vel altid en ak tiv læserskare som et af sine mål, og helt
ideelt ville det jo være, hvis også kvarterets
børn kunne have fornøjelse af bladet .
I håb. om at nå dette høje mål har vi bedt årets
julekort kunstner , Miranda, om at hjælpe os
med at udforme nogle betingelser for indlevering af tegninger .
FOR ALLE KVARTERETS BØRN
)

KARNEVAL

ELLER
HVORDAN HAVERNE BURDE SE UD

TEGNINGEN SKAL HANDLE OM :

Tegningen må højst være i A- 3 (30 x 42 cm)
tegnet med sort, på hvidt papir eller linoliumsnit og må ikke tegnes med blyant.
Miranda og Mette , vil se på alle bidragene, og
vælge de 3, de syntes er bedst.
De 3 billeaer bliver vist i de 3 næste numre
af "KILDEN", og tegnerene får hver en præmie
på
100,00 kroner
Vi glæder os til en masse dejlige billeder.
Læg din tegning i en konvolut med navn , alder
og adresse, og smid d~n ind hos;
Mette Kendal, Weysesgade 36
Miranda
Heisesgade 53 .
Sidste indleveringsfrist d~n

eller
15/3

1986 .
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Regnskab for beboerbladet KILDEN 1985.
Indtægt:

Husejerforeningen

kr.

6000.00

Beboerbidrag

kr.

1420.00

Renter

kr.

9.93

ialt kr. 7429.93
Udgifter:

KILDEN

kr. 3835.05

Div.

kr. 841.32
kr. 4676.32

ialt
Overskud:

kr.2753.61

Kass. Sigrid Jensen

Rev. Mads J. Borum

---------Vi takker på det varmeste beboerne for
ovennævnte. støttebidrag, hvor størrelsen kan
ses af regns~abet. I 1986 vil vi med tak atter
modtage støttebidrag. ~

- som det ses her, har Svanemølleværket nu en
fin hvid røg i modsætning til tidligere, og
det kan man vel formode skyldes naturgassen.
Med dette kan man håbe, at røgen er mere

ANNONC".:; :

Forsatsvinduer KØBES:
1stk ca. 94 bred x 155 hØj
1stk ca. 94 bred x 163 høj
Raida, Berggreensgade 60, tlf. 29 22 32
SÆLGES:
Kaneseng med l a me l bund br. 140 x 190
Raida, Berggreensgade 60, t l f. 29 22 32

ren

i modsætning til den sorte røg, der for

en stor del var skyld i vore snavsede og
fedtede vinduer.

~~
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Bestyrelsen har på int e t tidspunkt søgt at b i nde med lemmerne- til
en a[tale, men alene ladet det være op til den e nke lte at indgå
en aftale med e n t eknisk r ådgiver , så fru Nielsen ' s påstand om
at fo reninge n frit stil lede sine medlemmer e r således helle r ikke
korrekt.
11U &('J!'ffc,n:n 11~c-11
i S1 n111dvrjs kvar1r1(· t

BRANDSIKRING

Jeg kan ikke lade vær e med at undre mig over at fru Nielsen ikk e
henvendte sig ti l bestyrelsen straks, da hun havde ind hentet dette
bi l lige tilbud - det havde sparet os alle for meget arbejde og
skriveri. Jeg kan forsikre fru Nielsen om at besty r elsen ikke har
været ude på _ at genere hverken hende eller andre berørte husejere,
men kun søgt at få en rimelig pris frem.
Fru Nielsen ' s undren over at priserne kan falde så forskelligt ud,
kan jeg kun tils l utte mig; vi må blot håbe at det er den samme vare,
der er b l evet tilbudt - og udført .

1 sidste nummer a[ KILDEN (nr. 22) var der et læserbrev fra Lissie
Birk Nielsen , der ironiserer ovre bestyrelsens behandling af brandsikringen og me re end antyder at der i d e nne sag skulle være foregået noget odiøst .
Fru Nielsen 's påstand om at foreningen kunne have opnået en generel
dispensation for brandsikring er yderst interessant , men jeg har
ikke kunnet få dette bekræftet, hverken hos Københavns kommune eller
andre eksperte r inden f or brandsikring.
Tværtimod fik jeg oplyst hos kommunen, da Byggestyrelsens bekendtgøre l se nr. 184 af 6. maj 1983 blev udsendt, at der ikke var mulighed for generel dispensation, men dispe nsationsmulighed i de e nkel t e
tilfælde. Jeg synes at fru Nielsen skylder bestyrelsen og andre
læsere af KILDEN, at oplyse fra hvem denne påstand stammer .
Bestyrelse n besluttede efter mange henvendelser fra husejere, at
undersøge priserne på teknisk bistand ved udfyldelse af indberetningss kemaet. Bestyrelsen fik oplyst v ed henvendelse til forskellige
teknis ke rådgivere, at priserne l å fra kr. 2.000,- ti l 3.000 for
gennemga ng og forslag til brandsikring af huse af vor type.
En foresp ørgsel fra bestyrelsen viste at der var 56 husejere, der var
interesseret og på d ette grundlag fik bestyrelsen 2 af de adspurgt e
firmaer til at afgive et tilbud på kr. 1.350,-/hus .
Det er da kun godt at fru Nielsen's initiativ har resulteret i en
halveri ng af denne pris.
Jeg fik dE~vær=e fø=bt et brev fra det pågældende firma lørdag om
morgenen, og var ikke i s tand til at få tilbudet kopiere t og uddelt
før søndag eftermiddag, hvor de af foreningen i første omgang anbefalede tekn iske rådgivere var startet på at gennemgå husene.

Ved fremkomsten af det nye tilbud henvendte jeg mig til de udvalgte
teknikere og disse stillede de husejere, der allerede havde fået
udfy ldt skemaet, eller indgået aftale om en gennemgang, frit til at
vælge det billigere tilbud - dette var en gestus .

Blandt ande t er jeg beke ndt med at den af bestyre l sen i fø r ste omgang anbefalede tekniker har søgt om dispensation fra adskillig e
foranstalt n inger. Blandt andet er der søgt om dispensation for ikke
at udføre sik r ing af revledør mod loft, klasse-1 beklædning under
indgangsrepos og nederste trappeløb samt nedr i vning af træmmevæg/dør ti l rum u nder trappe .
Da godkendelsen af de udfør t e brandsikringsarbejder er afhængig af
d e n tekniske rådgivers vurderi ng, finder bestyrelsen, at det er umuligt at foretage en fælles licitation for udførelsen af arbejderne ,
men må anbefale de enkelte husejere at få den tek niske rådgiver ti l
at forestå arbejderne.
I

Kælderdøren der i flerfa milieshus ska l
kan i visse tilfælde bygges om, så d e n
Tegn i nger af en sådan ombygget dør ka n
styrelsen må anbefale at man får denne
tekniske rådgiver.

skiftes ud til en BD- 30 dør ,
kan godke ndes som BD-30 dør.
rekvireres hos mig, men beomb~gning godkendt hos sin
\

Tilsidst kan j eg oplyse, at fristen for udførelsen af brandsik r ingsarbejder e r 1. maj 1 98 7 , så de r skulle være god tid , hvis man har
søg t om dispensation fra visse arbejder .
Niels Ingvartsen
Hornema n sgade 29
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Leder

år med "arbejdsro", hvilket vi er glade for.
Bestyrelse vurderer, at de/vi sparer ca.
10.000 kr om året ved at have mulighed for

Så . kom det længe ventede forår - fuglene

at · informere gennem "Kilden" frem for selv

kvidrer - børnene leger på gaden, og hvis
man ellers kan lide begge ' dele er de~ "mu-

at skulle ud at have tiykt og omdelt meddelelser.

sik for ørerne". Træer og buske springer

Vi vil endnu en gang opfordre alle til at

ud, blomster skyder op, man opdager at na-

lave indlæg til "Kilden" - glad~ udbrud

boen og genboen stadig er i live - kort sagt,

sure opstød - alt h~r interesse, og det behø-

kvarteret vågner op efter en lang vinter.

ver ·ikke at være maskinskrevet - læg blot

Vi har i "Kilden" haft en tegnekonkuFrence

"manuskriptet" i brevsprækken hos en fra

for kvarterets børn, hvilket vi bringer mere

redaktionen, hvor det i denne forbindelse

om inde i bladet, vi vil blot her takke for

kan oplyses, at samme er blevet udvidet med

alle de fine tegninger vi ha~ modtaget.

3 aktive beboere, som vi hilser velkomne.

"Kilden" vil også takke for de mange støtte-

"Kilden"s udhængsskab er også blevet repare-

bidrag til bladet. Vi er meget glade for at

ret og malet, efter at der er blevet begået

så mange mennesker i kvarteret på -denne måde
viser, at · "·Kilden" har sin værdi for beboerne•

hærværk mod det, så nu "virker" det igen, og
kan bruges af alle som hidtil.

Siden sidste gang "Kilden" udkom haL der været

Redaktionsmøderne er åbne for alle, som har
lys·t til at komme, næste møde

2 generalforsamlinger - den ordinære og en
ekstraordinær - vi har fra redaktionens side

MANDAG d. 18. august
H.C~ LUMBiæGADE 46

skrevet et par små tankestreger i den 'forbin-

Redaktionen:

delse - inde i bladet.
Bestyrelsen har skrevet referat fra general-

Sigrid Jensen, Kuhlausgade 33, 299043
Susanne Jordt, Weysesgade 27 1 180008
Els 7 Hjorth, H.C.Lumbyesgade 37, 185870
Marianne _Jensen, H.C.Lumbyesgade 37, ·185870
M tt Ke~dal, Weysesgade 36, 200555
L 7ssie Birk Nielsen, H.C.Lumbyesgade 46, 294758
Miranda Gray, Heisesgade 53

forsamlingerne, og disse er at finde inde i
bladet under "Meddelelser fra Husejerforeningen".
·
i' a•r penge
Generalforsamlingen bevi·1 ge d e igen
2

kl. 19.30

7 7

til "Kilden"s u:igivelse, så vi får endnu et
3

Der er 2 muligheder:
1) Udvidelse af det nuværende anlæg til en pris af
;·:E~)DELELSER FRA 1-IUSEJERFORETTI NGEN.

ca 1050000 kr ,E.E ekstra kanal (max 3 kanal er). Dette
betyder en engangsudgift på ca 270 kr pr hus.

Generalfor s amling. Der blev afho l dt ordinær gene~al-

2) Modernisering af anlægget med mulighedfortilslut-

~orsamling den 26. februar 1986. (Referat er udsendt),

ning til Hybridnet/Satellitmodtageantenne til en pris

Beretning, regnskab og budget blev godkendt. Der blev

af ca 1 .200.000 kr. (Ved fuld udbygning ca 24 kanaler)o

vedtaget, at der skulle holdes en ekstraordinær gene-

Dette betyder en engangsudgift på ca 3.ooo kr pr hus.

ralforsamling, hvor bestyrelsen skulle redegøre nærme-

Der blev også redegjort for evt · lånemuligheder

re for udbygningmuligheder for fællesantenneanlægget.

På grund af usikkerh~den om hvornår tilslutning til

.

)

0

Bestyrelseno De på valg værende bestyrel$esmedlemmer

Hybridnettet belv .mulig, og usikkerheden omkring TV2

.blev genvalgt på generalforsamlingen. Bestyrelsen har

osv vedtog generalforsamlingen med 53 stemmer mod 13

konstitueret sig således (uændret):

stemmer (1 stemte ej), at man skulle vente til næste
ordinære generalforsamling og at bestyrelsen fortsat

Ole Faurhøj, formand
(Kloaker.og diverse)
Berggreensgade 12, tlf ol 29 23 67.
Christuan Sanne, næstformand (Trafik og gadevedl.ho ld,
Heisesgade 49, tlf ol 29 54 51.
Niels Ingvardsen, sekretær (Facader og· brandsikring)
Hornemannsgade 29 , tlf ol 29 42 18.

skulle ho l de sig underrettet via Vilfred Nielsen o
På den ekstraordinære generalforsamling blev f ølgende
pkt behandlet:
- Forslag om ændret trafiksanering i H C Lumbyesgade:
Overgivet til videre behandling blandt beboerne
0

Jens Dons, (Haver, fællesantennen og parkering)
Berggreensgade 19, tlf ol 18 24 94.

- Forslag om indkøb af legehuse: Forkastet (lo for,
· 54- imod, 26 sie~te ej)
·

Annette Schou, (Miljø)
Kildevældsgade 48, tlf ol 2o 42 91.

- Forslag om opstilling af fællescontainere: Forkastet
(3 for, 44 imod, 16 stemte ej).

Foreningens kasserer er fortsat:

Forslag om forhøjelse af kontingentet for beboere i
Kildevældsgade: Vedtaget (43 for, 4 imod, 15 stemte ej)

Oluf Greisen, Kuhlausgade 46, tlf ol 29 60 620
Ekstraordinær generalforsamling blev afholdt den 3o .
. april 19860
Vilfred Nielsen fra det rådgivende ingeniørfirm~ Carl
Bro A/S redegjorde for mulighederne for udvidelse/modernisering af fællesantennean l æge t , og formanden ~ea
_._
4

gjorde for økonomien i forbindelse herme4.

Omkring suppleanternes rolle i bestyrelsen gik generalforsamlingen (uden afstemning) ind for bestyrelsens
synspunkt - Suppleanterne deltager ikkB fast i bestyrelsesmøderne, men bliver løbende unde~rettet om arbejdet (referater) og kan deltage efter ønske.
Referat af den ekstraordinære generalforsamling vil
blive udsendt.

Bestyrelsen, maj J.986
5

~/f\
~~ t'Ø~~~
:i}Pe~Ii,/f' _t:Ji ~ "f
.
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Sidste år blev d.er ikke holdt fælles..gadef.est.
I år vil vi prøve at arrangere en fælles gadefest .
LØRDAG 23. august
Vi kan bruge alle fr.ivillige kræfter, og af~
holder indledende mød.e, hvor opgaverne :fordeles
Mandag den. 9 juni
Weysesgade 27.

kl 20.00

Hvis du ikke kan komme mandag den 9 juni, men
aligevel godt vil give en hånd med til august
så ring og tal med os.

Ulla Danstrøm

N.W.Gades gade 42

01 -20 27 33

Tom Nielsen

'iveysE sgade 27

Ol 18 00 08

..,;,. __j~"!--
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~

-

6

~

T E G NE KON KU R RE N C E

I bedømmelsesudvalget har vi haften spændende men svær "o
Det var en god oplevelse at åbne konvolutterne

av"
pg e
og næsten hver

gang blive
overrasket
over •. hvor fantasifulde
.
.
.
og levende billederne indeni var. Hen det gjorde det jo ~kke lettere at vælge.

Efter. at have ki gge t 1enge pa
·• tegningerne uden at kunne bester.ime .os, delte vi dem
. i 3 gr upper: En med tegninger af 6-7 åri · e
en anden med tegninger af 8-9 årige

oz

g •
en trecje for de lo årige.

v·i

va 1 gte så ~n fra hver gruppe til at modtage kr. loo.-.
tre vinder-tegninger offentligg•res
.,
l. dette nu11D11er .

svane, 9 år, Landskronagade .

Forsiden:

S"d
i se 1

Bagsiden:

Rasmus Go 1dberg, 6 år, Berggrensgade.

Midtersiderne:

Alle

Kristine
· •
Kabel, lo år, Gadesgade.

Hen der var som sagt andre gode tegninger bl.a. de karnevalsfigurer,
der py_
n ter på denne s·d
1 e, de er tegnet af Trine
Lumbyesgade.
Thomsen, 9 år, H.C.

~
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Afhængig af vejr og vind

-- STRØTANKER FRA REDAKTIONEN -hvorfor trak den ordinære generalforsamling så længe ud, at det blev nødvendigt med
en ekstraordinær for at få behandlet samtlige
punkter på dagsordenen?
Måske bestyrelsen har tænkt på at sætte en

Har du også nogle ting stilende, som du _ikke bruger?
M!ske er det lige noget for din nabo, _eller en anden
fra kvarteret. Det kan være bøger, tøj, småting,
møbler m.m. Det eneste du skal gøre er.at tage dine

deadline for "indkomne forslag", således at
alle emner kan blive udsendt sammen med indkaldelsen, så husejerne har mulighed for at
'
'
tage stilling hjemmefra, og bestyrelsen bliver i stand til at forberede debatten.

. ting under armen og møde op i Bergg'r eensgade
Lørdag d~ 7 ju,11i_ m~p.em kl. 14 og 17. ·
Her vil du . al kunne bytte ting med' kvarterets øvrigæ
beboere. Desuden er der mulighed for en hyggelig
$na.k; samt køb af øl og soda.vand, eller tag kaffe og
brød med.

--- endvidere kan man jo sige om de enkelte
indkomne forslag at havde disse været uddybet
noget bedre havde disse to aftner måske nok
været en knap så langvarig proces.

Hvad der måtte blive tilovers vil blive a.fQentet
af U-lands klunserne.

I tilfælde af regn og rusk udsætter vi det bare.
Forhllbentlig pl gensyn

--- det er en god ide at vise fotos fra kvarteret t 'il ,g eneralforsamlingen, og lade o-s
selv "bestemme", hvad der er godt eller skidt.
I den forbindelse kan det oply5.es, at et.luft'
fotografi · af bydelen kan købes inde i Geodætisk
Institut, Rigsdagsgården 7, åben daglig 10-17.
redaktionen har opfordret Miranda Gray
til at udforme et "helårskort" i . stil ~ed
julekortet, så vi har mulighed for at have et
passende kort ved hånden, vi glæder os til at
se resultatet, ·

10 1

Redaktioneno
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MØDE VEDRØKENDE HAVER l KILDEVÆLDSGADE D. 05.05.1986
I SVANEMØLLEHALLEN

Fra bestyrelsen var Jens Dons, Annette Schou og Niels Ingvartse n
fremmødt.
Følgende huse i Kildevældsgade var repræsenteret:
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr .

20
26
29/Weysesgade 33
31

-

hjørnehus

4Q
Nr . 47
Nr . 48
Nr. 55

De fremmødte var enige med bestyrelsen, Dene ene hjørne°i-1usejer der var repræsenteret, kunne ikke se nogen begrundelse
for at der blev etableret eri forhave mod Kildevældsgade
foran hjørnehusene. (Denne husejer havde endvidere fuldmagt
fra en anden hjørnehusejer, der også modsatte sig forslaget
om hjørnehusbeplantning).
En husejer fremførte at man burde gennemgå tagnedløbsbrøndene ,
da de mange steder var utætte, før beplantningen blev gennemført.
Bestyrelsen vi ll e overveje h vilkne fremgangsmåde der skulle
benyttes ved en sådan gennemgang, men ville være opmærksom
på problemet.
Til mødet ·var der indkommet et forslag fra Mads Wilhelms,
Kildevældsgade 25, . om· .etablering af cykelstativer i Kildevæld_sgade. Bestyrelsen · vi.lle v_e nte med at t_age forslaget til
etableringen af træer ( for kommunens re·gn.ing) var gennemført.
Bestyrelsens forslag med de ovennævnte kommentarer blev ved taget af de fremmødte.
Bestyrelsen arbejder videre med forslaget og vil nærmere
orientere de berørte husejere .

Annette Schou orienterede om bestyrelsens oprindelige forslag
og _baggrunden for mødet - af gf havde besluttet at lade beboerne i Kildevældsgade sammen med bestyrelsen beslutte hvorledes hjørnehusene og endehusene modsat Østerbrogade skal inddrages .
Bestyrelsens begrundelse for det udarbejdede forslag var klar:
at gøre Kildevældsgade mere "grøn"
- at bibeholde den bymæssige karakter ved at lave en "stram"
løsning
at løse de~ problem at beboeirne i midterhusene skal igennem
huset med skraldeposer og cykler og
- at disse derfor på det seneste er rykket ud i gaden
- at lave en løsning- som vil kunne g·o dkendes af kommunen ( fortovsbredder)

Bestyrelsen indstillede at bibeholde det oprindelige forslag,
men at spørge de vestlige ·end.e huse i Kildevældsgade om de var
interesserede i en "forhave" som mellemhusene. Mht. hjørnehusene blev det foreslået at interesserede hjørnehuseejere · henvender sig til bestyrelsen, hvis de i forbindelse med etablering af hækkene udfor midterhusene ø n sker at beplante eksempelvis et mindre areal foran vinduerne, således at udvedkommnede
kan holdes på afstand.
·

1

t-<. .,/..:.~.
-~= .
~

I

Bestyrelsen mener . ikke at det er muligt at etablere en ensartet
beplantnin~ foran hjørnehusene, fordi - behovene er så forskellige (bl.a. ved bukklerne) .

12

13

annonce

VØELSE

SØGES' '': ..

til •ung pige

ME:X:ICOSYNDROMET.
På den ordinære generalforsamling henstillede formanden til, på vegne af en gruppe beboere, at boldspil som fodbold, håndbold, rugby mv. ikke finder
sted i gaderne, her tænkes specielt pl gågaderne,
men forlægges til de tilstØdende offent l ige sportspladser og anlæg . Desværre har boldspil i gaderne
forårsaget rudeknusning og nedtrampning _af beplantning, . 1'ige,som enhver . anden aktivitet i gaderne og
forhaverne er udelukket når der"tyres" til bolden .
..
.
Bestyrelsen henstiller . endnu engang til at; ovennævnte respekteres.
P.b.v .
Jens Dons
~

'.

~\

i huset•

Vi ha.r ikke plads til, at vores unge pige kan bo
hos os. Derfor søger vi det næstbedste, nemlig
et værelse her i vores eget kvarter.
Vi håber på et.værelse fra den 1. august med
adgang til toilet, brusebad og tekøkken.
Med venlig hilsen,
Lise Fogh og Søren Borch,
Bef'.~greeµsga.de 5o, , tlf'. ol-29 41 26.

:Dead-line
NR. ·25

18. august
PS. Husk at Berggreensgade ikke er opkaldt efter Klaus.
15
14

.Hl
ffi

KILDEN
I

NR.

25

SEPTEMBER

1986

6. ÅRGANG

Leder
Sommeren er ved L,t v~.ere cC::.f:t, og efte·råret
nærmer sig.
Samtidig med efteråret må "Ki-Lden" desværre
sige farvel til to a1;:ti ve mecl lemm er af redaktionen, da :I!;lse og 1:'.!&ri anne :. lytter fra kvarteret.
Hvad er der sket i kvarteret de sidste 3 mCineder.
Det har været sommer og mange har benyttet for
og baghaver flittigt, børo~ne er rykket ud i
·g aderne og de fleste har •i . kortere eller længere perioder været på ferieo
Desværre er der nogle, der har benyttet sig af.
qe åbne døre og de ferieto~e huse.
·
Der har været en del indbrud rundt i kvarteret.
u Kilden" har mod taget et udk:li,P fra en beboer,
om hvordan man kan forsøge . at sikre sig mod
indbrudo Vi bringe r udklippet i håb· om, at det
kan hjælpe nogleo

I sommerens løb er der også blevet afholdt
fæll.e e gadefest på "Kildevældspladsen".
Vejret var godt og børnene fik lavet opgaveløb
udkJ.ædnings,s tafe·t samt lygter af vandmeloner.
Til brug for beboerne i å~ og i fremtiden blev
der indkøbt nogle gasbetonsten til en g': rill.
Stenene opmagasineres hos Sigrid Jensen
Kuhla~sgaqe 33, og kan lånes til brug i kvartereto
Gadefesten blev finianceret med 20 kr pr. deltager, et tilskud fra fru Collstrup og et tilskud fra det .af generalforsamlingen afsatte
beløb til beboeraktiviteter.
Festen startede klokken tre om eftermiddagen

3.
og varede indtil de sidste borde og vejskilte
var fjernet ved halv to tiden om natten

"Kilden" afholder næste redaktionsmøde:
Tirsdag d. 4 november kl 1 9.30 hos Margit
KUHLAUSGADE 6
Mødet er som alle andre møder åbent for alle,
og vi regner med mange indlæg fra beboerne,
samtidig med at vi håber at der til ~en t~d
er fundet en fyrmester til fyrværkeriet til
nytåro

Redaktionen:
Ol 29 13
Margit ]'jalland Kuhlausgad e 6
Else Hjort H.Co Lumbyesgade 37 Ol 18 58
Marianne Jensen HoCo Lumbyesgade 37
Ol 18 58
Ol 29 90
Sigrid Jensen Kuhlausgadii 33
Ol 18 00
Susanne Jordt Weysesgade 27
Lissie Birk Nielsen H.Co Lumbyesgade 46
Ol 29 47

11
70
70
43
08
58

-
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Ejendoms
MEDDELELSER FRA HUSEJERFORENI NGEN=
HuS<jcrforcningcn
i St.ra.ndvcjs.kvartcret

Ændring af bestyrelsen .

Da Jens Dons fraflytter kvarteret, vil bestyrelsen fra 1.
september 1986, se således ud:
Ole Faurhøj, formand (Kloaker og diverse)
Berggreensgade 12, tlf o1 29 23 67.
· Christian Sonne, næstformand (Trafik og gadevedl .hold.)
Heisesgade 49, tlf o 1 29 5451-.
Niels Ingvardsen, sekretær (Facader og brandsikring)
Hornemannsgade 29, tlf o1 29 42 18.
Annette Schou, (Haver og miljø)
Kildevældsgade 48, tlf o1 2o 42 91.
Carsten Ohmsen, (Fællesantennen og parkering)
Heisesgade 37, tlf o1 18 o1 9o.
Containere.
En beboer i H C Lumbyesgade har .forespurgt, om der ikke
kunne opstilles speci~lle affaldscontainere til papir.
Som meddelt på generalforsamlingen, er RG 98 igang med
et forsøg omkring opstilling af sådanne containere, husejerforeningen har bedt om nogle sådannne, men hat fået
det svar, at man først ville se resultatet af forsøget
før man gjorde yderligere .
M. h.t . fælles-containere for bygningsaffald - et forslag der blev forkastet på den ekstraordinære generalforsamling, kan oplyses, at man kan bestille specielafhentning ved RG 98 til 7o kr pr time.
Brandsikri::.; .
En beboer har meddelt, at han har fået dispensation
mht kælderdøren (døren mellem trappen og kældergangen).
I stedet for at beklæde døren med en træplade foran
glasset, kan man isætte en monierglasplade. De som er
interesseret i det samme, kan henvende sig til den
brandsikringskyndige for at få søgt dispensation • •
PS . Brandsikringen skal være udført inden 1. april 87 • •

vurdering .

5.

Alle har formentlig fået deres ejendomsvurdering nu . Og
hvad så. --- Er den urimelig?
Hvis man
efter samtale med naboer og andre i kvarteret
finder, at den er urimelig - så må man klage som opgivet
i skemaet.
Gadevedligeholdelse.
Beboerne i H C Lumbyesgade har for øåeblikket en del ulemper pga gadevedige_holdelse . Vores entreprenør er i gang
med den~ på generalforsamlingen - aftalte renovation af
gaderne .. Vi beklager ulempern~, men det skal være skidt
før det kan. blive godt.
STOP TYVEN.
Bestyrelsen er ked af - atter engang - at skulle gøre opmærksom på, at der stadig finder tyverier sted i vores ellers fredelige - kvarter .
Det er efterhånden kun selve husene der ikke bliver stjålet, e llers går det ud over alt andet. - Indbo (mens beboerne sover), havemøbler, cykler (også aflåste henstillet
i haven), biler og husdyr.
Vi kan derfor kun give disse råd til beboerne:
- Hav altid dørene låst.
- Sæt gitter (stænger) for kældervinduerne.
Få naboer til at holde øje med huset under ferier - også week-ender.
- · Lås bilerne, og' lad· ikke noget ligge der kan friste.
- Lad ikke dyre cykler stå i haven.
- Lås evt dyre havemøbler med kæde.
Til alle beboere kan vi blot sige - hold øje med din nabo
og hans hus, ser du noget mistænkeligt, så kald på politiet, "spil ikke helt".
Fyrværkeri.
Sidste år havde vi ikke . fyrværkeri. Er der slet ingen der
kunne tænke sig at lede dette i år?
Interesserede bedes give besked til KILDEN, eller en i bestyrelsen. Hvervet er ikke lønnet, men vil bære glæden i
sig selv - plus en erkentlighed (flasker).
Bestyrelsen, september 1986

--

__J

6.
fl/\GSTf:NGER.

Son det f:::eMgår nf nodfrnsttiende foto1Jr11fi fra cu 1910,
var der i "ganle dage" r•1asser 11f flnrJs"ti:':?nger i von'!s
!:varter, både i huverne, og ud fra ft1rsi:e sal - og i
enkel te frontsp5.dshuse - fra 11:-iden snl.
Hvor er alle disse hlove": nf?
iler er jo tnle om en holdningsænrlring, Fnr i tirlen hlev
der flar:Jet - ikke nlrme ni'i fm1ilien!; f1irlselsrluge - r,1 en ogs5 hvo::: s~ndag.
i)er er ikke nariac~ ·•fli11Js'cc'enqer t5.lh,HJP-, En f,lc,rJstanrJ sl:al
vedliqehnlrles· (nu).i.ng) - "oq F?r dP.; noriet 11t flu(JP. for?".
•Jeq hnr personligt al tirl syn en, nt et flag al tirl har set
festligt ud, og har derfor flaget i anledning uf venners·,
deres børns med r,1 unge fleren fmJselsdu()e, (nin "flaaka).encler er efterhånden sti s":or, si'i do:::- - df'!Sl/,'eITe - er1 !Jang
:.nellem kan snuttr, rrn "flugdaa").
Det kunne vGre rart ned flere flagst~nger i vores kvarter - - - rnen husk, hur nan flagstung, s~ skal nan flage,

--STRØTANKER FRA REDAKTIONEN--

---ikke nok med at en, men hele to af redaktionens faste stab har besluttet sig tiL at forlade kvarteret, og drage langt bort - vi vil
gerne i den forbindelse fremhæve, at redaktionsmøderne er åbne for alle, og at jo flere vi
er, jo bedre vil bladet blive.
---sikke en dejlig gadebelysning vi har fået1.salen er helt ugenert, og det selv om der er
kommet flere lamper op. Forhåbentlig vil disse
også virke præventive m.h.t. tyverier .
---mon.det ville være en ide at vi alle kunne
blive enige om at orientere hinanden, når man
har besluttet sig til større projekter i ens
bolig, så vi så vidt muligt ikke arrangerer
højtlæsning samtidig med at naboen har besluttet sig til at rive samtlige vægge i sit hus
ned!
---bare de nye kantsten holder, men i betragtning af, hvor stort og langvarigt arbejde, der
udføres, må de kunne holde i mange-mange år.

---" Kilden" s poetkasse er ned tagatt f.or eTigit,
indlæg.-til bladet be.d es fremoven· lagt ind hos
et af nedaktionsmedlemmerne.
---i relation til Oles indlæg kan vi oplyse
at en flagstang med tilhørende "sokkel" kan
erhverves for omkring 1.000,00kroner. Yderligere oplysninger hos redaktionen.

9.

g_ Gymnastikforeningen ØBRO
starter mandag den 1. sept.

Hvad koster det?

ØBRO byder velkommen tilbage til en ny,spændende

sæson under Beth M. Thygesens ledelse. Piger i
alle aldre, som har lyst til at dyrke gymnastik
og kammeratskab i en god atmosfære, er velkomne.
Puslingeholdene er desuden åbne for drenge.

Indmeldelsesgebyr

10,- kr. (nye medlemmer)

Puslingehold
Pigehold 2 - 3
Hold 4 - 6
Hold 7 - 8

35,- kr. pr. md.
5 5, - kr . pr. md.

Passive medlemmer

so,-

65,- kr. pr. md .
60 kr. pr. md.
kr . årligt

Betaling sker må~edligt forud til træneren.
Puslingehold lA

ca.
3
17.00
ca.
3

mandag
Puslingehold 1B

Pigehold 2
mandag
torsdag
Pigehold 3
mandag
torsdag
Hold 4
fredag

17.45

Vibenshus

Skole

-

Hold 5
onsdag

Hold 7
mandag
I

Juleafslutning

J
}

Årsafslutning
med opvisning

12. december 1986 kl. 18.
: 24. april 1987 kl. 18.

Formand Beth M.Thygesen Ol 61 13 23 - oplyse~
at der er plads på samtlige hold .

Red.

------------------ · . __ KLIP--------------------- - Indmel delsesblanket for sæsonen 1986/87 (afleveres)
Navn: . .... •. .. •• ·.............. . . ... ....... • • • • • • • • • • •· • • · · · ·

Indiv. konkurrencegymnaster
15 . 00
Idrætshuset
17.00
Motionshold for kvinder
19.15 - 20 . 00 Vibenshus Skole

Adresse: •..•.........•.....•. . .. . •. • • • • • • • • • • • · · · · · · · · · · · · · ·

Motionshold for kvinder
18.15 - 19 .·00 Strandvejsskolen

dato: •.....•..••.•••.. navn: . . ......... ....... , •. ••••••• • • •

-

21. 30

-

mandag

Fællesarrangementer

Strandve jssk'olen

19.30

llold 6

torsdag

Ferier følger skolernes fridage.

6 år

6 år
16.00
16.45 Strandvejsskolen
ca.
7 - 10 år
17.45 - 18.30 Vibenshus Skole
16.45 - 17.30 Strandvejsskolen
ca. 11 - 14 år
18.30
19.15 Vibenshus Skole
17.30
18.15 Strandvejsskolen
Junior konkurrencehold
17,. 00 - 20.00 Vibensh us Skole
Senior konkurrencehold

torsdag

Hold 8

-

Telefon: ...•..•...••..... Fødselsdag og -år : ...... ... . •·••••
indmeldes herved i Gymnastikforeningen ØBRO på hold nr. : • • • •

Jo.
GODT NABOSKABer a t pa~se sig selv, indtil der er brug for ~n .

I løbet a f sommeren har der været en del avisoverskrifter om naboskab, som har fået mig til
at tænke meget over vores allesammens "bofællesskab".
Vi bor meget tæt, haverne er alt for små som legepladse~, og der leges derfor mest i gaderne.
Vi kan ikke sidde uforstyrrede i hverken gårde
eller haver - kan altid høre naboerne/genboerne,
er det godt vejr er alle jo ude.
Vil man være eremit, er dette jo ikke lige stedet at bo.
Det kan j_kke udelukkes, at der kan komme _ gnidninger mellem os - stakitter, bevoksning, støjende
a dfærd , bil- , cykel- og legetøjsparkering, og '
,,.
ik ke at forglemme, husdyr og børn.
Vi skal d og alle være her, og helst få det mest
mul ige ud af tilværelsen, ikke mindst hjemmeliV8t, og derfor kan det være nok så :art at t~le
sig tilrette om de problemer, der matte opsta.
Tendensen e r nok bare den, at "man" skælder ud,
går ind og smækker med døren, for nu er "man" h e ldigv is fornærmet. Tale om det skete, nej det
nytter ikke, skaden er sket, løs snak retter nu
heller ikke de Ødelagte planter eller hvad der
nu måtte være sket.
Vi forældre til mindre børn lærer vore poder at
vj_se hensyn - intet legetøj ind i andres haver,
ingen unødig råben og skrigen, og fremfor alt,
intet drilleri af andre voksne.
MEN I det er nu svært at forklare den 5-årige
om
I
•
alt d et han ikke må, når "alle de store' ma glemmer man som forælder de etiske grundregler
for at leve i fred med hinanden, så snart ungerne har nået de 7 år, eller hvad? Og glemmer barnet/individet alt om at vise hensyn - som voksen
I,

Et barn på 7 år kan meget - også selv - men opdragelsen slutter da vel ikke her?
'
Forældre har da et ansvar for, at deres barn/
børn fortsat kan begå sig, ikke kun blandt jævnaldrende, men også ude i samfundet, også efter
at reden og "redningen" er forladt.
Når et ældre menneske føler sig chikaneret, og
beder barnet om at hente en af forældrene, er
det da ikke et nødråb? Barnet kommer tilbage
med besked om, at der ikke er "tid", så er det
forældrene der burde i skammekrogen, ikke kun
svigtes den ældre, men sandelig også barnet.
Selv om vi alle bor her, og har det tilfælles,
generelt som det eneste, er vi heldigvis forskellige- i livssyn, opfattelse af godt og dårligt og ikke mindst aldersmæssigt er vi lige
så spredte ud over spektret , som man kan væreganske ligesom ude i andre lokalsamfund.
Det drejer sig i korthed om at leve i fred og
fordragelighed med hinanden, og vise hensyn,
hvadenten man er fire eller firs år.
Det kan da godt være, at der ryger et par
skældsord over hækken, men bare man kan tale
om tingene dagen efter, er mange ærgrelser sparet.
Jeg vil da gerne have nogle reaktioner på mit
indlæg, der må være mange, som har en ide om,
hvad man kan og ikke kan, indenfor begrebet
GODT NABOSKAB.
Venlig hilsen
Lissie

11-.
200 TIL GADEFEST
Igen i år havde en gruppe beboere sat sig for
at arrangere en kvarters fest. Heldigvis havde man valgt en lørdag uden regnvejr, hvilket
er en betingelse for at holde fest under åben
himmel . i august o Denne gang var det torv.et der
skulle danne rammen ·om festen •. En god ide, at
bruge pladsen midt i bebyggelsen, og rart når
torvet kan bruges til mere end_ parker:ingspladso
Festen startede for børnene som løb stafetløb
rundt i gaderne og bagefter lavede flotte lygter af vandmelonero En stor grill blev tændt
op og her kunne det medbragte kød steges. På
det tidspunkt var de fleste børn mere optaget
af nogle lækre slikposer der var uddelto
Senere mødte 5 spillemænd op og gjorde deres
til at alle kunne få rørt· sigo Og for dem der
holdt ud tiL. det sidste var der mulighed for
at danse til båndmusik fra et start anlægo
Kort sagt et fint arrangement, med mulighed
for at både børn og voksne kunne more sigo
Vi håber at alle var så begejstrede at der er
nogle der har mod på at arrangere noget lignende til næste år.
Redakti,enen

..

Som nytilflyttet i kvarteret oplevede vi at
holde og læsse af fra en personbil utallige
gange, før en af vejens små drenge en dag
sagde: "Hvorfor holder du i den side, man ik·ke må ? 11 Vi vidste det naturligvis ikke og
har ikke kunnet få øje på skilte, der angav,
at man skal parkere i den ene sideo Af hensyn til gæster vil vi godt opfordre til, at
der kommer skilte op for enden af vejene, .
hvor der angive·s , at parkering kun må ske
i den ene sideo ·
Margit FjallandKuhlausgade 6

/'-I.
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Sl~tyven ud
e@ lås og slå

Også en svag do rkarm kan
forstæ rkes med en slalplade,
som bøjes i den rigtige for m.
I dorkarmen sidder desuden
slut b likket, den lille me talplade, som døre n s lås skal gribe
fa t i. Den gam le p lade bHr ski
ies ud m ed el forstærket sikkerheds-slutblik.

r-

Tyven i kittel
De nævnte fo rbedringer skal
udfø res på a lle in dgangsdøre
god h oveddør hjæ lper ikke
mege t, hvis bagdøren kan åbnes med et s ty k ke s 1{1l1råd.
Der e r mange gode grunde

En

fy

-----=----=%1
1-Jver dag får op mod 300 lejligheder. villaer og virksomheder
besøg af indbrudstyve.
Det siger kriminalstatistikke n , som også fortæller, at poliliel kun opk larer 50- 60 af disse
indbrud, så vi må selv gøre det
svært for tyvene .
Og hvordan gør man så del'
Eksperternes råd er klart nok:
Køh solide låse og forslærk dø- .
re og karme. Udstyr for få hundrede kroner kan forbedre sikkerheden noget. Udstyr for
nogle tusind kroner får tyven
til at give op.
Del oplyser Det kriminalpræventive Rad og forsikringsselskaberne.
Derimod er alarmer ikke noget. der direkte anbefales til
private, det er højst cl supplement.

I (ar man besluttet sig for at
ofre noget på tyverisikring, kan
man få råd og vejledning hos
sit forsikringsselskab eller hos
de kriminalpræventive afdelinger under Rigsrolitiet.
De findes fem stedet i landet, og h e r er både gode råd fra
erfarne kriminalfolk, og der er
mulighed for at se låse, beslag
og andet udstyr i funktion på
små u d~tillinger.

To låse pr. dør
Et af de vigtigsce råd, man vil
få, er ae sæctc to låse på alle
indgangsdøre. På hoveddøren
har de nescc en smæklås med
en vrider p;i indersiden. Det er
en udma!rkcc las. nar man er
hjemme. Man kan uden nøgle
lukke op for gæster - eller

komme hurtig! ud fx i tilfælde
af brand.
Men når hele familien er
ude, er smæklåsen ikke nok.
Indbrudstyven får fo r lidl al
bestille. Der skal .en dscra lås
til.
Det skal være en 1:1s. der kun
ka n !:ises med nttgle, både indefra og udefra. I gamle døre
sidderofte allerede en rorældcl
nøglelås, som ikke bruges merc. Den hør tages ud og erstaltes af en rigell,\s, som er godkendt af Foreningen afSkadesforsikringsse !skaber (S kafor ).
Mens vriderlåsen alcid er
låst, skal denne ekstralås kun
låses, når man er ude.
I øvrigt kan det være en god
ide at få indstillet de nye og de
gamle låse, så der kun skal bruges en nøgle til alle låsene.
Man slipper for det lu nge nøglebundt og for at stå og lede efter den rigtige nøgle. så man
måske i travle øjeblikke på vej
ud opgiver nøglelåsen og nøjes
med smæklåsen.
Men nye låse er ikke nødvendigvis nok til at ho lde tyven
ude. Døre og karme ska l ogs,i
være solide.
Har man en dør, der e r tynd
og af dårlige materialer, kan
den let sparkes ind. Det kan afhjælpes ved at skrue en plade
på indersiden ar doren. enten
en tynd stålplade eller en tykkere krydsfinerplade.

til al gøre en del ud af indgangsdørene. Tænk fx på en
tyv iført hvid killel, som kommer ud af hoveddoren med cl
lv-arraral under armen. Ingen
faller mistanke ti l del.
Men kommer han i stede!
kravlende ud gennem cl vindue, fordi døren hverken kan
åbnes udefra eller indefra, vi l
der måske a lligevel være en nabo, der studser.
Desuden e r del sin sag at
bakse et 26" fjernsy n sikkert ud
gennem el v indue.
Se lv om de lleste tyve fore trækker at bruge døren, skal
vinduerne også s ikres:

Kældervinduer, hvor udseendet ikke spiller nogen rolle, kan forsynes med gitre eller
t remmer. De andre vinduer
lukkes med solide hasper. Og
jo llcrc lag glas vindue I har, jo
sværere er det at slå ind.
Vil man gøre noget ekstra,
lindes der også fikse låse til
vinduer og
altandøre.

rx

Det koster det
Prisen for tyverisikringen afhænger naturligvis af, hvor stor
lejligheden eller huset er, og af,
hvor stor en del af arbejdet
man selv kan udføre.

Her kan De få mere
at vide
-

TILHOLDERLi'S-

Omrldet est for Sloreb1tlt
· Rigspolitichefen, Afd. 'A,
Teknisk afdeling, · ,._.

Sikk'erheds~lutbf ik ~

Krimlnalpnnentlouen,

Nicis Brocks Gade S,
1574 København V.
. Tlf. (Ol) 14 14 48, lok. 3356

0

a

·i

I

Rigel

Q)

f)-nsomrldet
_
Rigspolitichefen, Afd. :A,
: · 'IH.nisk afdeling, · · ·· ..,
: Krimlnalpnnentlone11, .
· Overgade 60,
·
5000 Odense.· • ·" .
· Tlf. (09) 14 14 48, IQk. 221

@

©

e

Nordjylland
,
· Rigspolitichefen, Afd:A;
: Teknisk afdeling, ; ·
Krimlnalpnrnntlonen,

· Dag Hammanlrjtilds Gade,
9000 Aalborg,
_..· -. . ' .
Tlf. (08) U 62 00, I-lit:'. 5110

KA55EGMÆKLÅG

Midtjylland
.
Rigspolitichefen, t,Jd.,f\.
'Icknisk afdeling,
Krlmlnalpnr>entlonen,

Fredensgade 25,
. 8000 Århus C. · ·
Tlf. (06) 13 30 00, lok. 6202
Sycijyllud
,
Rjaspolitichcfen, Afd. A,
Teknisk afdeling,
· ··
Krfmlnalpr1tnntlonen,

.

Dombusgadc 22,
. 6000 Kolding.
.
Tlf. (OS) 5228 00, loi:. 310 .
ICI.J & Hnul111cr nf. ◄/l'JØ6

RJ d & N.nult atcr nr. 4/\'llh,

./6.
De låse, som forsikringsselskaberne anbefaler koster 200350 kr. pr. stk., hvis man selv
kan montere dem . Er man
usikker, bor monteringen overlac.Jes til en fagmand. som vil
lage 400-500 kr. for selve monteringen.
Sikkerhedsslutblik
koster
omkring 100 kr. og fx. hasper og
diverse mindre sikkerhedsbeslag koster 20-50 kr. stykket.
Alt i alt kan man - som
nævnt - genere indbrudstyven
alvorligt for et par tusind kroner. Og for fem tusind kan en
lejlighed eller villa gøres så sikker, at en fornuftig tyv vil søge
andre jagtmarker.

ger alarmen, får politiet besked
samtidig med, at selskabet selv
sender en patrulje til stedet.
Der er tale om hel-profcssio-

nel overvågning, og prisen er
derefter.
Regningen kan fx. lyde på
3.000-5.000 kr. for installering
af alarmudstyret plus en månedlig abonnementsafgift på
150 kr.
Selv de bedste alarmsystemer giver i øvrigt et meget stort
antal falske alarmer. I mere
end 90 % af tilfældene kører
vagtpatruljerne forgæves.
Meget ofte har husets beboere selv sat alarmen i gang
ved et uheld. Hvis alarmen er
slået til om natten, kan anlægget være indrettet, så man skal
se sig for og undgå detektorerne, hvis man fx. skal på toiletlet
eller ud til køleskabet.

Dyre alarmer
Har man flere penge, kan man
sætte prikken over i'et.med en
alarm.
Både forsikringsselskaberne
og Det kriminalpræventive
Råd betoner, at gode låse, døre
og vinduer er det afgørende.
Alarmen e r kun et supplement.
Beslutter man sig alligevel
for en alarm, skal man bede sit
forsikringsselskab om hjælp til
at finde det rigtige alarmfirma.
Markedet er stort, og »der er en
del useriøse · virksomheder«,
vurderer den kriminalpræventive afdeling under Rigspolitiet ·
i København.
Der findes en lang række
små og store virksom heder, der
leverer så gode alarmsystemer,
at nogle forsikringsselskaber
yder en mindre rabat på præmien, hvis man anskaffer et af
disse ala,rmanlæg.
Sådan et anlæg vil tvpisk beslå af en' eller flere d~tektorer
rundt om i hjemmet, som giver
besked til centralen hos et
vagtselskab, hvis der er ubudne gæster (eller hvis husets beboere har glemt at slå alarmen
fra). Når vagtselskabet modtaR.ld & Rc sullatcr nr. 4 /JYllo

Forbrugerprisinde~set
Nedenfor bringer vi forbrugerprisindekset, der viser prisstigningerne i procent fra april 1985 til april 1986 (I år) og fra marts
til april 1986 (2 mdr.).
Oplysningerne stammer fra Danmarks Statistik.
Forskydninger I forbrugerprlalndekHt 1985-1986
Stigning I pcl'
Aprll 1985- Marta 1986aprll 1986 april 1986

Fødevarer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Drikkevarer ........ ..... ........ .. ... ·.
Tobaksvarer .. ........... . . .... .......
Beklædning og fodtøj... ...... ........
Bolig.. . ............ .. . ... .. ·.. ....... .
Brændsel, el, gas, varme . . . . . . . . . . . . . .
Boligudstyr, husholdningstjenester . . . . .
Medicin, lægeudgifter m.v............. .
Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefon og porto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Frttldsudstyr, underholdning . . . . . . . . . . .
Andre varer og tjenester . . . . . . . . . . . . . .
Varer og tjenester I alt ..... , ....... . . .
Hera!:
Varer ...... . ...................... .
Tjenester ... . ... . ................. .
Husleje ... . ..... .. .... .. .......... .
1. Udre gnet øll lnde kt m•d to declmeler.

1,3
3,2
9.7
6,8
4,8

6,5
3,4
3,5
3,0
0,2
4, 1
4,2

0.3
2,8
8,2
1,0
0,0
18,2
0,4
1,1
4,4

0.0
0.1
0,6

---------4, 0

2,6

3,9

4,0

3,4
4.7

0,5

KILDEN

I
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Leder

Redaktionen takker for alle de indlæg vi har
fået i årets løb, og håber at alle nu er
blevet vandt til KILDEN at det næste år vil
strømme ind med indlæg.

Så nærmer julen sig atter.
Næste redaktionsmøde afholdes:
Igen i år prøver bestyrelsen at opsætte et
juletræ på Kildevældspladsen , til glæde for
os alle i den mørke tid.
Træet vil blive tændt søndag d. 30.november
og skal være t ændt til jul, hvis det får. lov!
En beboer har inviteret til julestue, hvor
der vil være mulighed for at købe julegaver,
invitationen er placeret på midtersiderne i
dette blad.
Succesen f ra sidste år med et julekort fra
kvarteret genta@;es i å r, men da t'.iiranda er
flyttet er det- ikke et nyt motiv.
Inde i bladet kan du se, hvor du kan købe
kortene.

Tirsdag d. 27. j anuar 1987 hos -Lissie
H•.C•. LillfiBYESGADE 46:
Mødet er som altid åbent for alle, og der
rigeligt plads til flere i redaktionen.
Vi glæder os til en række spændende indlæg
fra beboere, indlæggene afleveres til en fra
redaktionen, hvis du ikke kan komme til mødet .
REDAKTIONEN:
Ol 29 13
Margit Fjalland Kuhlausgade 6
Sigrid Jensen
·Kuhlausgade 33 Ol 29 90
Susanne Jordt
W.e ysesgade 27
Ol 18 00
Lissie Birk Nielsen H.C. Lumbyesgade 46
Ol 29 47

11
43
08

58

NYTÅRSAFTEN
Skal vi have fælles fyrværkeri?
Er der ingen der vil stå for det?
Du kan stadig nå at blive fyrværkerimester,
kontakt bestyrelsen, hvis du har lyst.
Glædelig jul. og godt nytår
__J

s.

'-/.
Apropos flere skilte. (i nr. 25)
Undertegnede spørger disangående "på hvor
mange sprog ønskes skiltene?" Jeg håber,
ironien skinner igennem. Vore gæster fra
provinsen er efterhånden godt forvirrede
over vor skilteparade og overveje~ at sætte
bilen udenfor byporten og køre med tog eller
bus det sidste stykke. Kan man ikke fornemme skik og brug uden skilte? At man i Københavns kommune ikke parkerer med hjulene på
fortov, er da blevet fakta, -uden skiltning.
Skal man fortsætte skiltedialogen, kan tilføjes "Selv KLOGE hunde kan ikke læse, og
visse ejere VIL ikke". Det kommer der også
en slags ubehagelig "parkering" ud af, trods
anvisninger, bl.a. her i Kilden.

JULE KORT••••*
Nu foreligger et nyt oplag af det populære julekort fra sidste år. Kortet fåes nu i 3 farver :
sort, mørk rødbrun og blå. iris 4 kr. pr stk inkl .
kuvert. Mindstesalg 5 stk. - og derefter helst i
bundter a 5 stk. Kortet kan købes fra lørdag den
29. november hos :

Kirsten

.J

Berggreensgade 60

(,yv ..,

~~)

Chiistian Sonne , Heise sgade 49

01 295451

Sigrid Jensen, Kuhlausgade 33,

01 290943

Collstrup, Kildevældsgade 35 (hjørnet v Torvet)
Evt. andre salgssteder v il fremgå af opslag i skabet

--

SEND KORTET SOM EN HILSEN TIL VENNER OG BEKENDTE,
FAMILIE OG FORRETNINGSFORBINDELSER - DE VIL GARANTERET BLIVE GLADE. FOR DET.
j

....- - - · - . . -

...J

6.
strøtanker fra redaktionen .•..

7-.

---også vi vil gerne opfordre folk i al almindelighed til at snerydde deres fortove,

---der ·er ikke mangel på børn her i kvarteret.

når og hvis der falder sne igen i år - det

Beth fra gymnastikforeningen "ØBRO", meddeler,

er betryggende for både unge og ældre at

at der i år er ca 40 nye gymnaster - specielt

kunne færdes udendørs uden risiko for liv

er d'e. rUndste hold . meget søgte - så måske går

og lemmer.

der en ganske lille kommende-verdensmester
rundt iblandt os - og det er dejligt at tænke

---det giver ikke just en gade et smukt ud-

på.

seende, når der stilles storskrald på fortovet - flere uger før det bliver afhentet det er storskraldsdag den anden mandag i hver
måned .
---redaktionen er som nævnt i sidste nummer
blevet to hoveder færre - vi vil endnu en
gang opfordre enhver, som har lyst, til at
komme til næste redaktionsmøde - tid og sted
forrest i bladet.
---nu er det snart tid for nytårsfyrværkeri der skulle jo gerne kunne arrangeres fælles
underholdning - hvem har lyst til at være
"formand"? Henvendelse til red./foreningen

~

gerne snarest.

MURERARBEJDE.
Kvarterets beboere tilbydes a.s-sistence med

---redaktionen er bekendt med et. lille firma,
som fremstiller forsatsruder - og som er
kendt med vore huse, henvendelse til red.

alt indenfor murerarbejde i vedligeholdelse af husene~

Rimelige priser.

Johs. Juul
murer-entrepenør-ej~ndomsservice
Tlf. 02-654099
__J
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I N V I T A T I O N

Velkommen til udstilling og s a l g af
CITAT-PLAKATER til f avørpris ho s
PER RYT-HANSEN, KUHLAUSGADE 1 ,
MELLEM KL. 12 OG 16 LØRDAG DEN
6.12.
.
HYGGELIG STEMNING.

3-4 stumtjenere viL · sørge f or d it
overtøj, så du roligt kan gå r undt
og se de udstillede plakat er.
Unge mennesker i citat-shirt s . vil
sørge for at fylde lidt rart i
glassene og se til at der er
sp~seligt i skålene.
BILLIGT.

Alle 7 citat-plakater sælges f or
40 kr. pr. ~tk. Normalprisen er
60 kr.
NEMT.

Du skal blot binde en rød sløj fe
omkring det rød/hvide paprør og
julegaven er klar.
SPÆNDENDE JULELEG.

~ver halve time trækker vi lod om
3 gratis citatplakater fra et garnrnelt restoplag.
Vi regner med, at du kigger

ilffi,

CITAT
PLAKATER

PERRYJ;HANSEN
KUHLAUSGAOE 1 . 2100 KBH. Ø
TLF. 01 29 19 45 . GIRO 152 93 74

CITAT- PLAKAT NR . 8 SKAL JEG LAVE FOR GREENPEACE~
DANMARK OVER EMNET NA TUR & MILJØ ~ UDKOMMER TI L
MARTS 87 .
"Hvad skal jeg sige,når jeg går
blandt blomsterne i . enge,
"A NUCLEAR 80MB CA
når fuglesangen sammenslår,
RUIN YOUR WHOLE
som tusind harpestrenge"
·
DAV"
BROFiSON .
T-shi rt r
"Når man sk;:e~er gennem en bølgetop , føler man
det , som om man opstod af havet og sku l le
erobre ve 1rden . Havet perler som ·champagne, og
når surfboardet farer igennem det , knitrer det
som ~etervis af silke , der rives tra hinanden "
JOHN NA\.4EL
"Både·HOMO SAPIENS' tragedie og storslåethed
stammer fra den samme slørede s~~dhed, -at vi
alene blandt alle dyrearter nægter at a~erkende
naturens olov"
ROBERT A~DREY
11
VILEVER JO ALLEREDE SA GRUNDLÆGGENDE FO~KERT,AT
VI MA TAGE PA SENSIKURSER FOR AT FINDE UD AF , HVA
VI EGENTLIG FØLER , OG LØBE KONDIL~B FOR AT MÆRKE,
AT VI HAR EN . KROP . Vi ER GODT PA VEJ TIL AT LADE
DE KEMISKE MIDLER STYRE OS"
Mogens Jacobse
"Hvor smiler fagert qen danske kyst?"
GREENPEACE
"EN SEN SOMl"lER DAG SVØMME DE JEG I STOR LYKKE UD TIL
SÆLERNE PA ET REV VED ANHOLT ~ NU sA ~EG I TV
MINE VENNER MED KEMISK STRESS AF ~ORURENING,MED
KR,llJ'18IESKADER , MED ØQE~AGTE TÆNDER OG ; NEGLE , TARMSAR;· SAIVJMENVOKSET LIVMODER , SVULSTER OG· DEFEKT
IMMUNFORSVAR "
Henrik Ste n ~ø ll er
DET ER SURT AT VÆRE TRÆ .
Av i s overskrift , Pol.
"Naturopleve l ser kan v;:ere grundlaget for en fornem,
melse af den helhed , vi alle er e n del af cig de
værdier, der er vores eksi stensgrundlag".
TF!.

:3

li.

.J~ l. e t . rae
på.
t. o r"V"e t. .

1 6.

december

O~ det var den vinter da havet frøs til
oft himlen slog revner· af kulde
og månen hang hvid som en sodapastil
og skinnede koldt som den skulle.
Og mælk blev til is i de frysende køer
og lammet frøs fast til sin brægen
og stegen blev lynfrossen f Ør den blev mør
og flammen faldt frossen af vægen.
Og den som gik ud for at lade sit vand
og lod det sålænge han kunne
kom aldrig tilbage som elsker og mand
af ovenfor anførte grunde.
Juletræet tændes i år:

Søndag den 30. november

kl 17.oo.

Vi håber at der kommer r1gt1g mange og deltager
i tændingen af Juletræet.
så vi
kan få en ny
tradition i kvarteret.
Vi håber ogs~, at
lysene kan vedblive at str~le
julemåneden igennem, til glæde far store ag små.
Vel mødt

på

For det var den vinter da havene frøs
og Sjælland blev fygende sneland.
· Men du var så varm og så dejlig, min tØs,
at du kunne smelte en snemand.

(HalfdanRasmussen: Julekalender for
Voksne, Schønber& 1965)

torvet den 30.

KILDEN/Bestyrelsen.

It.

.13.
FASTELAVN 1987;

Traditionen tro vil der blive arrangeret tøndeslagning etc.
I lighed med tidligere år anmoder vi beboere,
der er villige. til at give en hjælpende

hånd, om at

henvende sig ,til Ulla. Da.nstrøm, N.W.Ga.desga.de 42,
ol-202733, så opgaverne med indkøb, bolle:b a.gning,
ca.ca'o brygning, tøndeophængning med mere· kan blive

--

fordelt.

•

- -

Det er nu synd for de hensynsfulde hundeejere, at der
tales, skrives og tegnes så meget om "sviqeriet", men
det præger nu vor hverdag.

Qet hi5tgri&kø hiørpø.
-må desværre (1
mangel
af
plads) udgå oenne
gang~ men jeg vender frygtelig tilbage til næste
år med.en gennemgang . af h1stor1en bag vores gadenavne .

Ji(.

15.
MEDDELEL~ FRA HUSE.JERFORENINGEN

Loven er med tilbagevirkende kraft , nvilket vi,
og mange andre antenneforeningen har protesteret
imod. Så foreløbiq skal
vi betale en afgift fra

Park er i ng

Da hverken vi - eller vores antennefirma - ved
hvormange der efterhånden er tilsluttet anlægget, og da der skal betales pr tilsluttet husstand; vil vi udsend.e .' et skema ti 1 hver hus;j~rom hvormange der er tilsluttet.
Det er vigtigt, at dette skema Li°dfyldes kori~ekt.
idet COPY-DAN har
lovhjemmel til at kontrollere
rigtigheden af
vores oolysninger om antal tilsluttede.

1/9 1986.

Husejerforeningen

; Strandvcjskvamm

(for 11 7. gana .!...

Margit Fjalland, Kuhlausgade 6, havde i nr 25 et
indlæg om parkering, og hvor svært det var som
nytilflyttet at finde ud af det når der ingen
skilte var. _Til dette kan vi kun sige to ting:
1. Da
Københavns kommune i sin tid gjorde det
forbudt at holde på fortoveti og da vores veJe
e,~ for smalle til at man kan holde P~- begge si-:der, fik
vi lov til at undgå skilte~ hvis v1
selv kunne administrere en ordning med ensidig
parkering. Opsætning af skilte blev dengang beregnet til
at ville koste foreningen ca 50.000
kr (og det er ikke blevet billigere) .

2. Det ville være rart hvis de der solgte hus
gjorde de nye ejere opmærksom på foreningens love og regulativer. Bestyrelsen får i- de 90% af
salgene f~rst at vide dette når det kommer 1
statstidende, og før kan vi hellar ikke sende de
relevante papirer til de nye ejere.
Vi vil dog nok mene, at en nvtilflytter - s~velsom gæster i vores kvarter - vil kunne finde ud
af, at der m• være en mening med det, at alle
eller i hvert de fleste - parkerer ensidigt.

I
•

I ar er det lykkedes os at fa tilladelse til at
stille juletræ op pa torvet (foran obel1~ken) i
hele December m~ned .
Se andetsteds i bladet-.
Det første ar var der nogen der morede sig med
at fjerne pærerne fra juletræskæden. sa vi vil
opfordre alle der kommer forbi torvet om at se
efter jL1letræslvsetyve".
Vi haber, at træet vil kunne lyse hele December
maned til glæde for alle i kvarteret. - - - Det
bl~ver desværre det eneste vi kan glæde med, idet der ikke har meldt stg nogen til
at styre
nytårfyrværkeri. - - - PS: Det kan nås endnu!
11

Snerydning.

Der er mange der efterhånden har fået udleveret
parkeringssedler til at sætte under "synder-nes"
vinduesviskere. Vi synes der er for mange.

Pa forventet efterbevill i ng
(af sne til juli.
vil vi atter gøre opmærksom pa, at det pahviler
husejeren at holde fortov og den halve gade ren
for sne, - ikke mindst ah t renovationsfolkene.

Fæl 1 esantennean 1 æg9.§b..

God jul og godt nytår.

Der er vedtaget en lov cm, at alle fællesantenneanlæg med mere end 25 tilslutninger - skal
betale en afgift igennem det statsejede selskab:
COPY-DAN.

Bestyrelsen, november 1986.

/b.

Julegraffi ti: "HVIS. JULEMANDEN IKKE
EKSISTEREDE, BLEV -VI NØDT TIL AT
OPFINDE HAM"
Om citater:"Citatet åbner for et
landskab af diskussions muligheder.
Diskussionen for diskussionens
egen skyl.d, ikke den mest usunde
form for konditræning, man kan bedrive, men det inspirerer også til
diskussion med perspektiver."
CLAES KASTHOLM HANSEN
Om plakater:"En plakat skal forføre, begejstre, oplyse, overbevi~
se - plakatkunst er visuelt gadeteater"
BIRTHE WEISS

Om citat-plakater: Der er udstilling og salg til favørpris af
citat-plakater hos
PER RYT-HANSEN,
KUHLAUSGADE 1,
lørdag den 6.12. mellem kl . 12 og
16.

..

riiiil

CITAT

LllJ PLAKATER
PER~HANSEN

KUHLAUSGADE 1 . 2100 KBH. Ø
TLF. 012919 45 . GIR0 152 93 74

KILDEN
I

NR.

27

Februar

1987

7. Årgang

I

:i..

3.

Leder
Julen, salg af julekort og nytårsaften uden
fælles nytårsfyrværkeri er ovre - ja kort ·
sagt 1987 sr begyndt og tankerne går fremad
mod foråret.
Først kommer fastelavn, selvom den falder
sent i år, den 1. marts, kan vi nok ikke gøre
os håb om forårsvejr, men forhåbentligt bli~
ver vejret mildere end de 2 forudgående år,
',hvor fros t en har været hård og afkortet festlighederne.

I dette nwruner af Kilden, har vi som de forudgående år indlagt et girokort, som kan benyttes til tilskud til bladets drift. Samtidig bringer vi bladets regnskab for 1986,
og håber at husejerforeningen igen i år vil
sætte Kildens drift på budgettet.
Vi glæder os alle til tiden, hvor haverne
igen springer ud, og foråret melder sin ankomst, så selv om det hvide uden for dørene
trætter os, vil vi aligevel gøre eventuelle
pensionister opmærksomme på, at ved henvendelse til bistandskontoret - hjemmeplejen
har de mulighed for at få snerydningshjælp,

hvis de ikke selv er i stand til at rydde
gade og fortov.
Ring til Ol 29 88 55 og tal med p j_emmeplejen,
de vil kunne oplyse, om det ~r · muligt at få
snerydningshjælp i hvert enkelt tilfælde.

Næste redaktionsmøde .afholdes:
TIRSDAG den 28. APRIL kl . 19. 30,

hos
Margit Fjalland

Kuhlausgade 6

Llødet er som altid åbent for alle, og der er
rigeligt pl ads til flere i redaktionen.
Hvis du i kke kan komme til næste ~~de, er du_
.
'.
også meget velkommen til at putte et indlæg
ind til en fra redaktionen.

REDAKTIONEN

r.Iargi t Fjalland Kuhlausgade 6 OI 29
Sigrid Jensen
Kuhlausgade 33 Ol 29
Su sanne Jordt
'Jeysesgade 27 01 18
Lissie Birk Nielsen H.C. Lwnbyesgade
Ol 29

13 11
90 43
00 08
46
47 58

_ __

_

. _J

s.
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sætte pærer i

MEDDELELSER FRA HUSF..JERFORENINGEN
Hult'jc-rforeningen

iStraadvejlkvanem

Gener~lforsamlipg 1987.

Husejerforeningen afholder ordinær generalforsamling:
Onsdag den. 25. februar 1987 .
Indkaldelse med dagsorden og skriftlig beretning vil blive udsendt på normal vis.
Stedet vil blive en af sejlklubberne - vi vil
- prøve om vi eventuelt kan komme ind i
en af de
andr.e .
Fællesantenneanlægget.

Siden vi sidst oplyste om afgifter til COPY-DAN
er følgende sket :
Vi har - ef-t er råd · - fra vor advokat - betalt_ afgift fra 01 . 09 . 1986, og vi skal fremover betale
hvert år.
Samtidig har vi fået skri-velse om, at vi. også
fremover skal betale afgift til Post & Telegrafvæsenet.
Nærmere om disse afgifter vil fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen .
Afgifterne skal betales pr tilsluttet husstand.
men vi har - også efter aftale med vores advokat
- besluttet,
at opgive at der findes 393 tilslutninger( = antallet af huse) .
\.

Julet.r æet på torvet (ak ja!)
Som man nok vil _ have observeret, så fik vores
juletræ igen i år en krank skæbne. I løbet af de
første fire dage blev det "voldet" 3 gange!
Først · blev leqningerne klippet over·. Så blev der
fjernet lamper fra den ene juletræskæde,
og da
de var blevet isat, blev der fjernet 9 pærer fra
begge kæderne, hvoraf flere var blevet knust så
gevindene fra pærene sad fast i fatningerne.
Så gav vi op, og lod det være slukket .
Til næste år har vi tænkt os at prøve med atop-

det store træ, i
lighed med hvad
år. Så håber v-i det kan lykkes at have det i fred.
Det var rart at 'se så mange der mødte op da træet i år skulle. tændes. _ Til næste år vil vi sørge for lidt varmt at drikke til de voksne og
guf til børnene .
'
Mag as in har gjort .i

Fyrværkeri.

Der meldte sig en der gerne ville stå for fyrværkeriet i slutningen af november, men da fyrværker~mesteren meddelte,
at han senest skulle
have haft beske i begyndelsen af oktober, blev
det ikke til noget. Den pågældende "lokale" fyr værkerimester har meddelt, at hans tilbud stadig står ved magt, får vi altså fyrværkeri til
nytår. - Tak for det initiativ.
-

-

Sne og R98.

Så fik vi alligevel hvidt nytår mv - ~ - og med
det - desværre - sædvanlige resultat, alt for få
sørger for snerydning og derfor får vi ikke afhentet affaldsposer af R98 (skraldemændene).
Bestyrelsen har gået med til den ordning,
at
skraldeposerne kan henstilles i Kildevælds- og
Landskronagade, og at nye poser kan afhentes hos
nogle fra bestyrelsen.
En del har anket over
dette, men i henhold til regler og bestemmelser
skal grunde,ierne sørge for rydning af fortov og
gaden til gademidte, så "vi har ikke noget at
have vores anke i" .
Hvad skal vi gøre for at få forholdene ændret? Gode råd udbedes.

KILDEN.
Atter et år er gået hvor vi har brugt KILDEN til
meddelelser. Bestyrelsen vil hermed takke redaktionen for godt samarbejde i det forløbne år.
Bestyrelsen, februar 1987

BYGGEFORID:INGSHUSE.
I efterårets programmer over aftenskoleundervis=

fugt. _Murværket er ældet og de ydre dele meget udsat.

ning så man der ville komme 4 foredrag om bygge=

Her skal man være.opmærksom på især brandkamme,

foreningshuse. Her fra kvarterei var vi en mindre

skorstene, kvfste Of!; tag. Brandkamme er et kritisk

gruppe, der meldte sig til disse aftener ·og vil ·her

led i husets afv~rtding og der som på skor~tenen

br inge nogle uddrag derfra.

falder fugningen ud i tide.ns løb. Hvis fugning om

Vi fik fra begyndelsen en historisk oversigt

vinduer har et "læk", kommer der vand ind i mur=

over tiden forud og det store behov for bedre

værket. Tagrender og nedløbsrør, hvori der kan

boliger. I 1600 tallet, hvor Chr lV regerede,

være stop. Forneden kan det være vigtigt at se efter

byggede man voldene og broerne, ~er kaldtes demarka=

murband, forskalling og zinkindskud.

tionslinien, som man· forestillede sig ville virke

Det ml indføjes; ·,.a._t vi så mange billeder fra

som beskyttelse af København. Indenfor denne linie

forskellige byggehuskvarterer, der illustrerede

blev befolknings-tætheden større og større gennem

mangler af forskellig art, men også· god vedligehol=

årene, pladsen blev derved mindre og den ma~glende

del~_e . Enhver fornyelse af husenes udvendige detaljer

hygiejne blev endnu d!rligere. SF1tidig hærgede

skal være i stil med det oprindelige.

s tore epidermier byen og København brændte to gange •
. ·,

,l

.

I midten af 1800 tallet var· _d~r s-ket udflytning

Gennem årene er der arbejdet med lokalplaner, hvor
trafiksanering har spillet en vigtig rolle. Gader

og nogle arbejdere besluttede at sl~ sig sammen,

og fortove er som husene private, men gaderne er

spare penge op og bygge huse. I 1867 påbegyndte

smalle og færdsel og biler forøget, derfor har man

man bygning af første byggehuskvarter, der kom

pA forskellig vis lukket eller hæmmet trafikhyppigF

til at ligge pl Amager. Senere kom der.flere

heden med magistratens godkendelse.

byggehuskvarterer i København gennem årene op
til begyndelsen af 1900 tallet.
Der blev bygget g~de buse og de er som bekendt
stadig i brug. Igennem tiden har' der blandt ejere
været aktiviteter med vedligeholdelse ud-og ind=
vendig, og ikke mindst eftersyn.•
Typisk for buse i loo års alderen, er massiv mur
1-1½ sten, men eftersyn er vigtig med hensyn til

9
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Regnskab for beboerbladet KILDEN 1986.
Indtægts

Husejerforeningen

kr.6000.00

Beboerbidrag

kr.1240.00· .

Renter

kr.

Overskud fra 1985

kr.2753.61 ·

ialt
Udgifte'r:

KILDEN
Div.

Overskud:

ialt
kr. 1892.80

Kass. Sigrid Jensen

-- -------

F=A=S=T·=E=L=A V N _
Søndag den 1. mar~s 1987 er det fastelavn.
Ligesom tidligere··- år er der mulighed for at
arrangere FASTELAVNSFEST for børnene, hvis
der ellers er nogen, der vil melde sig til
a t lave cacao, købe tønder, hænge dem op,
og meget mere.

34.29

kr.loo27.9o

Fra tidligere år er der erfaring f9r hvor
meget der skal købes ind og koges, der .mangler
kun nogen , til at gøre arbejdet.

..

kr.6896.40
kr.1278.70

Fastel avnsfesten bliver til noget, hvis der
er nogen der møder op:
Fast el avnsmøde hos
-•Sigrid Jensen Kuhlausgade 33 1 ·
Tirsdag den 17. februar 1987
kl·. 19. 30

kr.8135.lo

Rev. ~Mads J. Borum

Vi beder beboerne modtage
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Vores gadenavne.

Jeg vil nu i de næste numre af KILDEN skrive
lidt om vores gadenavne - eller rettere om "de"
og "det" der ligger bag ved disse.
I vores kvarter er der. ial t 10 gader hvoraf kun
de 5 helt er "vores egne" dvs der kun er- byggeforeningshuse der har adresse deri. De øvrige må
vi "dele" med andre Grundejere.
De fleste er opkaldt efter danske komponister og hvorfor nu det? - Humleby og Kartoffelrækkernes gader er opkaldt efter danske malere fta
forskellige tidsaldre, og der var - .da vores gader skulle have navne - formentlig - (efter magistratens skøn) ikke kommet flere malere til, der
kunne gøre sig fortjent til at f~ gader opkaldt
efter sig,
og så var der et eller•· andet klogt
hoved, der fandt på det med komponisterne. - De
omkringliggende gader fik senere bavne efter
norske og svenske komponister (samt Carl Nielsen).
Så er der de 3 sidste: Østerbroga~e (d~r indtil
1940'erne hed Strandvejen helt fra Lille Vibenshus), Landskrona.gade og Kildevældsgade.
Lad mig begynde med Landskrona.gade. Den er selvfølgelig opkaldt efter. vort nabolands by der
ligger skråt overfor os mod nordøst. Men hvorfor
denne by blev "forvist" ud til det ydre Østerbro
når de større byer (Stockholm, Malmø, Lund osv)
fik gader helt inde ved voldene, er mig ukendt,
ligesom hvorfor "vores sidegade" Kong Oscarsgade
også havne her.
Så meget denne gang - En passant kan jeg lige på
faldrebet nævne, at vores postdistrikt oprinde1 igt hed "København Strand".

--- godt, man ikke er hverken postbud eller
lign. til daglig, men kun skal dele "Kilden"
ud - 4 gange om året.
At finde postkassen eller brevsprækken efter
mørkets frernbud er i sig selv et problem, men
når det så er lykkedes, er det bare sort uheld,
at det er onsdag, således at "pladsen" er optaget af ugeaviser og lign • .
Underligt, at "folk" ikke enten fager det hele
ind - eller smider det hele ud - efter behag.
og er man ikke hjemme, så bed naboen om assistance - det kan være en direkte indbydelse
til uønskede gæster.

12.
Strøtanker fra redaktionen .••• ~
--- vi håber, at Ulla Danstrøms initiativ
m.h.t. fastelavnsarrangement får så stor
tilslutning, at det vil blive ved med at
være ~jovt at være med, både som ydende
og nydende beboer . .
fra redaktionens side vil vi gerne t~kke
Per Ryt-Hansen for det store arrangement med
udstilling og salg af de flotte citat-plakater.
Vi håber, du har lyst til at gentage det, og
at der må komme endnu flere, og nyde dine arbejder.
---vi vil gerne minde alle raske og rørige
om, at måske er det et problem for netop jeres nabo at få skraldeposen transporteret ned
til hjørnet - tilbyd din hjælp. _
--- det juletræ, d~t juletræ.
Pudsigt - eller kede~igt - at juletræet ikke
kan få lov at være i fred, og komisk med så
lille et træ - på så megen plads.
--- i vores dejlige kvarter er det passende
med dejlige traditioner - en af dem bliver
forhåbentlig muligheden for at købe vores
"eget" julekort - vi håber, at der også vil
være sælgere - så vel som købere i år.

- - --

-

-
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7 . ARGANG

LEDER .
Velkommen forår!
Hvor er det dog dejligt, at dagene er blevet længere og lysere ; solen skinner med fornyet kraft ned i de små haver, og ungerne
har igen fået fregner på næsen .
I år var vejret med alle os barnlige sjæle, der fulgte Lars' harmonika rundt i gaderne fastelavnssøndag . Aldrig har så mange
vist deltaget i det f~stlige optog . Som altid viste dragterne stor opfindsomhed, og
selv om det var lidt koldt for fødderne, var
der jo varm kakao og lune boller til alle .
Tak til dem, der trak læsset, og tak til
Lars for spillet. Vi håber, I vil gentage
succesen til næste år, og næste år og næste-!

at få et godt afvekslende og informativt
blad ud af det , når vi som nu altid sidder
de samme 4 sure og triste sjæle .

Næste redaktionsmøde afholdes
Tirsdag d . 25 august kl . 19 . 30
hos Susanne, Weysesgade 27
Mødet er som altid åbent for alle, og der er
rigeligt plads til flere i redaktionen .
Hvis du ikke kommer til næste møde, er du
også meget velkommen til at putte et indlæg
ind til en fra redaktionen.

I betragtning af ovennævnte må vi jo håbe,
at der er nogen, der har mod på at arrangere en sommerfest i lighed med de senere år!
Dette nummer af Kilden indeholder bl . a. en
opfordring til at komme med ideer og/eller
indlæg. Med dette håber vi , at der er flere,
der vil bidrage til bladet - det er svært

Redaktionen
Margit Fjalland
Sigrid jensen
Susanne Jordt
Lissie Birk Nielsen

Kuhlausgade 6 01291311
Kuhlausgade 33 01299043
Weysesgade 27 01180008
H.C . Lumbyesg . 46 01294758

2.

3.

Hvordan Kilden bliver til .
På side 3 i hvert nummer af vores lille
blad er der altid mødetid og -sted for næste redaktionsmøde, som er åbent for alle.

herre, men nu er vi blevet så kedelige og
trænger meget til nogle nye hænder: i.e.
nye ideer, nye tanker, nye ord.
Lad være med at tænke på naboen kom selv
skriv selv

GØR .NOGET!

Det betyder blot, at vi p.t . 4 piger mødes
det pågældende sted og finder ud af, hvor
mange sider , vi har stof til i næste nummer
af Kilden . Resultatet bliver gerne 6-7 sider, og så må vi jo selv skrive resten, så
vi kan få et blad ud af det .
Hvad vi skal skrive - eller finde - bruger vi en uges tid til. Så mødes vi igen
og får
løbet af en aften sat bladet sammenså det - for os at se - bliver harmonisk .
Så går det til trykkeriet - det tager en
lille uge - derefter får vi hver en bunke
papir. Med en "klipser" bliver det nemt til
det færdige blad, som I får ind af brevsprækken og forhåbentlig læser med glæde.
Baggrunden for denne smøre er naturligvis
og forhåbentlig et lille vink om, at vi
(p . t . 4) i redaktionen er lidt trætte af
altid selv at skulle finde stof - det er
s j ovt en gang imellem at være sin egen

Fastelavnsfest, marts 1987.
Indtægt:

kr.586.40

Udgifter:

Tønder+ kroner: krT513.8o
225. 00

Kakaomælk:

Boller,krus o.a. kr.222.70
ialt: _ _~k~r~•~9~6~1~•5_o_
Underskud:

kr.375.lo

s.

I
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FÆLLESHUS
Strøtanker fra redaktionen ..•..••
- - - hvad skulle vi dog gøre , om vi ikke havde
vejret - det er dejligt - det er forår .
Haverne bl omstrer, og alle gør noget : maler
stakitter, planter blomster , pudser vinduer ,
og ungerne mødes igen efter endnu en lang vin ter - pragtfuldt ,

Har du set brochuren om Fælleshuset?
Har du snakket med din familie/bofæller
om I ville være med?
Har I ideer til hvordan det kunne bruges?
Hvor meget synes I, det må koste om måneden?

- -- nu har svanerne i Kildevældsparken igen
bygget rede på land - bare de får lov at være
i fred, så vi igen kan fø l ge et kuld unger på
vej .

Hvor meget tid/energi ville I bruge på at
få huset til at fu ngere?
1

Kender du tilfældigvis det rigtige hus?

)

)
Vi. regner med at se din reaktion
ste nummer af Kilden .

det næ-

- - - Wessels Have - Gad vide om det er digteren ,
("Smeden og Bageren") eller hans lillebror,som
bl . a . foretog nøjagtig opmåling af Danmark ,
der har givet navn til denne "oase 11 på Østerbro?
- - - Hvad er det der sker i We y sesgade , hvad
la ver a ll e de biler fra Danmarks Radio?
Jo Danmarks Radio er ved at optage et TV - spil
"Alle elske r Debbie" af Chr . Kampmann , sor:n
vil blive udsendt som en fje r ns y nsserie i 3
dele i begyndelsen af 1988 .

b.

t.

MEDDELELSER FRA HUSEJERFORENINGEN
Ekstraordinær generalforsamling.

Husejerforeningen afholder ekstraordinær generalforsamling:
Onsdag den 10. juli 1987.
Indkaldelse med dagsorden vil blive udsendt på
normal vis. Dagsordenen vil primært dreje sig
om:
Fællesantenneanlægget.
Stedet vil blive en af roklubberne.
Vores konsulent Vilfred Nielsen fra Carl Bro A/S
samt en sagkyndig fra KTAS vil delta.gi i generalforsamlingen. Materialer fra disse vil blive
udsendt sammen med indkaldelsen.
Ordinær Generalforsamling 1987.

Foreningen afholdt ordinær
onsdag den 25. februar 1987.

generalforsamling,

- Foreningens advokat Torben Koch blev valgt til
dirigent.
- Den udsendte skriftlige beretning blev suppleret med mundtlige indlæg fra bestyrelsen.
Af
disse kan nævnes:
Møde med beboerne i Kildevældsgade
vedr. forhaver . Det oprindelige forslag om forhaver ville blive fastholdt.
Der var til bestyrelsen kommet tilbud
om tilslutning til Hybridnettet, i den anledning
agtede bestyrelsen at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling inden sommerferien.
- Årsregnskabet blev gennemgået. Overskridelserne i forhold til budgettet blev forklaret:
- Gadevedligeholdelsen var blevet mere
omfattende end planlagt .
- Ekstraudgifter fra COPY DAN og P&T i
forbindelse med fællesantenneanlægget
var ikke kendt budgetlægningen.

Udgifter til ekstraordinær generalforsamling, herunder til konsulenthonoar
var blevet højere end budgetteret .
Regnskabet blev godkendt, trods mange kritiske
bemærkninger .
- Forslag fra bestyrelsen om bevilling af 95.000
kr til etablering af forhaver i Kildevældsgade
blev vedtaget med 65 stemmer for, 4 imod (3 undlod at stemme) .
- Forslag om omlægning af gadehjørner/fjernelse
af pullerter, blev vedtaget med 69 stemmer for
1 imod (2 undlod at stemme).
'
- Forslag fra en beboer,
om at etablere en fæl lesantenneforening
udenfor husejerforeningens
regi, blev forkastet med 58 stemmer.
8 stemte
for (6 undlod at stemme) .
- Et forslag fra en beboer vedr R98 mundede udi,
at bestyrelsen sendte et kristisk brev til R98
men at man ikke kunne få egen renovationsafhent~
ning pga R98's monopol .
- Bestyrelsens budgetforslag blev drøftet. Kontingentforhøjelsen blev begrundet i stigende omkostninger, samtidig med,
at kontingentet havde
været uforandret i mange år.
Et forslag fra en beboer om at forhøje kontin -gentet med yderligere 250 kr (til 1000 kr) blev
forkastet med 56 stemmer. 3 stemte for (5 undlod
at stemme).
Bestyrelsens forslag (750 kr) blev vedtaget med
47 stemmer . 13 stemte imod (4 undlod at stemme).
- De på valg værende medlemmer af bestyrelsen
blev genvalgt uden modkandidater .
- Under eventuelt efterlyste en beboer interesserede, der ville være med til at etablere et
beboerhus,
udenfor . husejerforeningens regi,
i
lighed med Lyngbyvejskvarteret.
~.

Et ydførligt referat af gereralforsamlingen vil
blive udsendt sammen med indkaldelsen til den
ekstraordinære generalforsamling.
Bestyrelsen.

Bestyrelsen har konstitueret
ret).

sig således (uænd-

Ole Faurhøj, Formand
Berggreensgade 12, tlf 01 29 23 67.
Christian Sanne, Næstformand
Heisesgade 49, tlf 01 29 54 51 .
Niels Ingvartsen, Sekretær
Hornemannsgade 29, tlf 01 29 42 18 .
Annette Schou
Kildevældsgade 48, tlf 01 20 42 91.
Carsten Ohmsen
Heisesgade 37, tlf 01 18 01 90.
Envidere foreningens kasserer
Oluf Greisen
Kuhlausgade 46, tlf 01 29 60 62.
h t _ arbejdsområder henvises
ophængsskab i Kildevældsgade.

M

til foreningens

Vel mødt til den ekstraordinære generalforsamling onsdag den 10. juni 1987 .
Bestyrelsen
Maj 87

Vores gadenavne .

Som nævnt i det sidste nummer af KILDEN, er de
fleste af vore gader opkaldt efter danske komponister. Jeg vil denne gang tage hul på den første af dem (når man kommer fra Østerbrogade) Hornemann.
Johan Ole Emil Hornemann var født i 1809 og døde
i 1870. Selv om han var elev af Kuhlau og Hartmann må han betegnes som autodidakt (selvlært).
Han havde en stor musikhandel på Amagertorv,
hvorfra han også
drev en udgivervirksomhed
(bl.a. udgav han en - blandt mange ældre - ikke
ukendt "Klaverskole"). Som 33 . årig vakte han
Schumanns interessse med "12 capricer" .
Hans force lå nok mest i sange . Blandt andet har
han skrevet 2 bind sangtekster .
Skal jeg nævne de mest kendte, må det blive :
Holder du af mig.
Natten breder sine vinger.
Højt fra træets grønne top.
Gutter ombord.
Kongernes Konge .
I natten klam og kold .
- og ikke mindst:
Dengang jeg drog afsted.

Som få eller ingen andre,
har JO E Hornemann
indskrevet sit navn i det danske foi°ks historie .
Hornemann var søn af miniaturmaleren Christian
Hornemann.
Han var far til Christian Frederik Emil (1840 1906). Der bl. a . er kendt for sin musik til Operaen "Aladdin".
I Hornemannsgade nr 19, er deridagen andelsboligforening der kalder sig "C F Emil".
Det er
altså til ære for "Gadens søn",
og burde måske
hellere hedde "JO Emil" .

II •

SMÅ BOSINIB
Nogle samler på frimærker - andre på malerier - jeg
samler på ordspil - hvad samler du på???
HJEMMEFILOSOFI
Et hår på hovedet er bedre end ti i hårbørsten.
EN FLUE
Intet er dog fuldkomment her i verden selv en solsikke kaster skygge!
Storm P.
REGNSKAB
Mange føler, at de ikke behandles efter
fortjeneste - men det burde de måske være
taknemmelige for!
FRYGT
Bekymringer er som en gyngestol - de holder dig beskæftiget, men fører ingen steder
hen.
JEG SIDDER OG TÆNKER PÅ ...
- små gemir,ger, der bliver udført er bedre
end store bedrifter, der bliver planlagt.
FLUE
Tiggeren bliver spurgt af en rig herre:
»Kan De virkelig leve af at tigge?«
Hvortil han svarer:
»Nej, sommetider må jeg selv spæde lidt
til.«
Storm P.
FERIE
Det skønne ved ferie er, at du føler dig i så
god form, at du kan begynde at arbejde
igen, og så fattig at du er nødt til det.
GÅR DU BAGLÆNS?
Gårsdagens triumfer og nederlag er ikke så
vigtige som mulighederne i de fremtidige
dage.

KILDEN
I
NR.

I

29

SEPTEMBER

W
1987

7. 1RGANGJ

LEDER

Næste redaktionsmøde afholdes
TIRSDAG d. 3. november 1987 kl 19.30

Så er

det meste af sommeren gået, selv om det

ikke har kunnet mærkes på vejret,
er

begyndt

skolen,

i

så

men børnene

hos Sigrid Jensen Kuhlausgade 33.

det må have været

sommer.
I

Mødet er

sommerens

forhaverne

løb
i

er

der

Kildevældsgade,

for kvarterets hunde. Vi
ikke

blevet

bliver

for

til stor glæde

må håbe,

vandt

gravet til

til

at

jordrenderne, for så får de nye

at hundene
besørge

I

som altid

åbent for alle, og der er

rigeligt plads til flere i redaktionen.
Hvis du ikke kan komme til
også

meget

velkommen

næste møde,

er du

til at putte et indlæg

ind til en fra redaktionen.

i

planter ingen

chancer, når de engang bliver plantet.
Sommeren

har

ikke

antenne diskussion,
eller

flere

bragt
skal

kanaler

antenne? Det er jo

afklaring på vores

ikke

vi
på

have hybridnet,
den

eksisterende

tilladt

især opsætter en parabol på taget,

at

vi hver

heldigvis.

En beboer er kommet med et indlæg om kikkeri.
Kilden

mangler

give et nap
deles

ud

indlæggene.

stadig interesserede, som vil

med,
og

især

når
når

bladet
der

laves, samles,
skal tegnes til
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5
Sese.
Jo, det var skam pæne folk. Allesammen. Og de havde det
tilfælles, at de så inderlig gerne ville have noget
pænt at se på . Alle boede i pyntelige huse og små opfindsomt anlagte haver med ih, så fine træer, buske og
blomster. Når de ved sjældne lejligheder havde fået nok
af at se på deres eget hus' herligheder, kastede de hurtige, nyfigne blikke ind til naboen og genboen. Af og
til skete det så, at blikkene krydsedes, hvilket gav
en herlig kildrende fornemmelse af fællesskab. "Vi nyder at se på hinandens herligheder i hus og have,"

...

Gadeafsnit 1 havde kun spor t, afsni t 2 kun Farve- Bi ngo ,
nr. 3 Grand-Prix-melodier- ud - i -en- kør e- døgnet-rundt - ,
nr. 4 udødelige dirigenter foran kjoleklædte musikere
osv. Og børnene havde deres egne 3 områder - langt væk
fra de voksne, så begge parter kunne glæde sig sammen i
den gruppe, hvor alle var ens eller i det mindste havde
samme specielle 'se-på-interesse' . Tidligere kunne man
af og til finde på at skifte gruppe , men snar t fandt
alle deres speciale og holdt til i samme rum i buskene.

sagde de indeni.
Men en skønne dag fik de besøg af en ekspert, som ved
en sammenkomst spurgte, om de mon ikke gik ind for udvikling . Nogle få trak lidt på det. "Jaja, 11 sagde eksperten, "sund skepsis er skam både sundt og godt, men
hvis vi nu taler om udvikling, der kun rummer forbedrede muligheder for at få en masse at se på . Hvad siger
I så?" - Et sus i forsamlingen . Var dette muligt?
Det var muligt! Og nu er vi'- snart ved det tidspunkt,
hvor det afholdt udtryk 'kigge i busken' opstod. Da
hvert gadeafsnit havde fået hver sin kænpeskærm, forbilledligt afskær met af buske, indledtes den gigantiske
epoke 1 Fælles- om- at- se- på 1 • Hver skærm havde hver sit
emne, plukket ud af 3o forskellige kanaler.

•

•

-

~

~

.

Som mange sikkert husker, var det oprindeligt planen ,
at hvert hus skulle have en skærm eller to og så eller s
frit vælge mellem 2o-3o forskellige stationer. Det gav
på mange måder anledning til ~orden og uro , ja endda

b.

"KARTOFFELRÆKKERNE" ~

Byggeforeningshusene ved Øster Søgade, også kaldet

skænderier. Da så nogle hele tiden gik rundt og talte
om fællesskab, fik andre den geniale tanke:
"Hvad har vi altid været fælles om?"
"At se på", lød svaret.
"Jamen, hvorfor så ikke gøre det sammen?"

"Kartoffelrækkerne", har nået den høje alder af loo år.
Man har skrevet en bog om tiden forud og gennem disse
loo år. Ved at læse beskrivelsen og sammenholde det med
hvad man personlig ved, vil man bemærke, at der nævnes
læger og andre som gjorde et stort arbejde med at
fortsætte det arbejde, der var påbegyndt i 1865.

Hvert vejafsnit fik et nydeligt lille 'se-på-billederhus', der passede fuldstændig ind i det øvrige byggeri.
Alle veje blev blindveje, og smukke ~uske skjulte 'sepå-billeder-huset', hvor billedet stod rent. og klart.

Den første lille spire til begyndelsen fandt sted
i 1864, hv.or nogle arbejdere var samlet om en fyr=
aftensbajer ( hvad det så var foreendengang). De
udvekslede sikkert mange tanker om deres egne og
byens problemer, der var stare i henhold til epide=

Selv om man boede et helt andet sted, bevægede man sig
gerne hen til sine 'se-på-fæller' : Det trygge med velkendte overraskelser indenfor velkendte rammer.

mierne og befolkningstætheden.
Man får også oplysning om hvoraf ordet kartoffel=
rækkerne er opstået.

To brødre ejede jorden, hvor de

dyrkede kartofler og solgte dem.

Sese, var det ikke en rigtig net lille historie?
"Hej allesammen, jeg skal lige ud og se-"
PS En kollega har gjort sig nogle betragtninger over
ændrede spise-, sove- og opholdsvaner, ændret møblering; bohusene osv. Dem skriver hun sikkert om ved
lejlighed.
Carsten Brøndum
Kuhlausgade 6

_

~.,

8.

9.

HVAD KOSTE~ DET 1

Gymnastikforeningen ØBBO
starter den 1. sept.

(nye medlemmer)

Indmeldelsesgebyr

15,- kr.

Puslingehold

35,- kr. pr. md.

Pigehold 2

55,- kr. pr. md.

Pigehold 3

65,- kr. pr. md.

Hold 4

90,- kr. pr. md.

I

ØBRO byder velkommen tilbage til en ny, spændende sæson
under Beth Thygesens ledelse. Piger i alle aldre (og på

puslingeholdene også drenge), som har lyst til at dyrke
gymnastik og kanmeratskab i en god atmosfære, er velkomne.

J
)

Hold

under 18. år: S0,-/over 18 år: 6 5, _. kr.

s

65,- kr. pr. md.

Hold 7

Puslingehold
(2-6 år)

mandag
eller
torsdag

17.00-17.45

Vibenshus Skole

16.15-17.00

Strandvejsskolen

Pigehold z
(6-10 år)

mandag
og
torsdag

17.45-18.30

Vibenshus Skole

17.00-17.45

Strandvejsskolen

Betaling kun 1. undervisnings~ag i måneden

Pigehold 3
(10-15 år)

mandag
og
torsdag

18.30-19 .15

Vibenshus Skole

- som noget nyt er der dog i lr mulighed for
at betale for en halv el. hel sæson fra starten.

17.45-18.45

Strandvejsskolen

Individuelle gymnaster betaler 20,- kr. extra pr. md.

Passive medlemmer

Hold 4

17.00-20.00
: _ fredag
(junior
konkurrencehold)

Vibenshus Skole

7-5,- kr. lrligt

Formand Beth M.Thygesen Ol 61 13 23 - oplyser.
at der er plads på samtlige hold.
Red.

-------------------------------·--------------------------k 1 1 p
Indmeldelsesblanket for sæsonen 1987/88 (afleveres)

Hold 5

19.30-20.30
onsdag
(ungpigehold fra 16 år)

Strandvejsskolen

mandag
19.30-~0.30
(for kvinder)

Vibenshus S\61e

Navn: ••••••••••••:••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Adresse:

................. •.........................................

Telefon: •••••••••••••••• Fødselsdag~ .og lr: ••••••••••••••••••••••
Hold 7
MOTION

indmeldes hermed i Gymasttkforeningen ØBRO pl hold nr.: •••••••••••
Dato: • • • • • • • • • •

Ydermere er der mandag fra 15.00 til 17.00 træning
Idrætshuset for individuelle gymnaster.

BETALING:

0

Navn: ........................................... .

1. gang hver mlned

04 mdr.

Os mdr.

--------------------------------------------------------------------Aldersangivelserne i programmet er kun vejledende.

Husejer-foreningen
i Strandvejskvarteret

la

MEDDELELSER FRA HUSEJERFORENINGEN

Ekstraordinær generalforsamling.
Foreningen afholdt ekstraordinær generalforsam-1 ing, den 10. juni 1987, vedrørende fællesantenneanlægget .
- Foreningens antennekonsulent Vilfred Nielsen,
fra Fa Carl Bro,
orienterede om foreningens nuværende antenneanlæg.
Hvor længe det nuværende
anlæg kan holde, kan der ikke siges noget om - ( Hvor længe kan en gamme 1 bi 1 køre?) .
Vilfred Nielsen forudså, at foreningen nok snart
måtte tage stilling til udvidelse til DR TV2.
- Hanne Seybold fra KTAS orienterede om Hybridnettet, og gennemgik KTAS tilbud om etablering.
- Formanden gennemgik de forskellige muligheder
for· finansiering. Kort kan siges:
Udvidelse af nuv. anlæg med 1 kanal:
Etableringsudgift pr hus= 350 kr+ 20 kr mere i
kontingent pr år.
Udvidelse af nuv. anlæg med 2 kanaler:
Etableringsudgift pr hus= 700 kr+ 40 kr mere i
kontingent pr år.
Nyt anlæg tilsluttet Hybridnettet le.jet:
Etableringsudgift pr hus= 70 kr+ 995 kr mere i
kontingent pr år .
Nyt anlæg ti lsluttet Hybridnettet e.iet:
Etableringsudgift pr hus= 3.745 kr+ 500 kr mere i kontingent pr år .
Formanden redegjorde for forskellige lånemuligher, (privat eller gennem foreningens bankforbindelse).
Efter en længere (heftig) debat gik man over til
afstemning:
Afstemning 1: Skal husejerforeningen have et nyt
antenneanlæg tilsluttet hybridnettet?
61 stemte for, 37 stemte imod, 6 stemte blankt .
Da der kræves 2/3's flertal, var forslaget forkastet.
Afstemning 2:
Skal vi udvide det nuværende anlæg?
47 stemte for, 49 stemte imod, 4 stemte blankt .
Forslaget var forkastet.

Dirigenten konstaterede derefter, at generalforsamlingen havde besluttet,
at der ikke skulle
ske nogen forandring med antenneanlægget.
Ny ekstraordinær generalforsamling.
Bestyrelsen har modtaget følgende:
Undertegnede husejere begærer hermed, at bestyrelsen indkalder til en ny ekstraordinær gene·ralforsaml ing vedrørende tilslutning til Hybridnettet .
Begæringen er - i henhold til lovenes§ 16 - underskrevet af 40 husejere.
Denne ekstraordinære generalforsamling afholdes:
Onsdag den 16. september 1987 kl 19.30
i Roforeningen KVIK
Strandvænget 53.

Indkaldelse med dagsorden,
samt referat fra den
ekstraordinære generalforsamling den 10. juni 87
vil blive udsendt .
Bestyrelsen opfordrer, at alle møder op, så man
evt nu kan få afsluttet den - igennem 3 år førte debat om ændring/fornyelse af fæl,lesantenneanlægget.
Til generalforsamlingen vil bestyrelsen indhente
alle oplysninger om eventuelle ændringer i tilslutningsmulighederne.
Ki ldevældsgade og H C Lumbyesgade .
Som de fleste vil have set, så er der nu gravet
ud til forhaver i Kildevældsgade,
og etableret
"bump" med bede i H C Lumbyesgade. Beplantning
vil dog først ske til efteråret.
Vi håber at beboerne vi l være fælles om at værne
om disse haver og bede,
så de - sammen med de
træer Københavns Kornm4ne vil plante - kan gøre
vores kvarter endnu "grønnere" .
På gensyn den 16. september:
Bestyrelsen.

//
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Tillykke ti~ H.C. Lumbyesgade - nordre delDagpleje søges til Sofie

med bump'et

vi

fra 1. november

hensigten,

Henvendelse til

Det ser jo nydeligt ud --

og

håber

det

at• 'beboerne

virker efter
er tilfredse.

Lars og Anne-Marie Østergaard
Weysesgade 30
Nu må alle

tlf. Ol 29 62 68

op

stilling til,

af

starthullerne,

og tage

om man ønsker multimange tv-

kanaler at vælge imellem, eller ej.
Husk det koster!!!

Ifølge vores

Hej
Jeg er

begyndt i børnehaveklassen i St. Petri

skole.
Jeg tænker på om der er en større elev her fra
kvarteret, der

ca 10¾

lokale

af husene

gennemtræk.

handlet hvert år, det er
at

lidt skræmmende,

ejendomsmægler bliver
der

er

så

stort et

-

går i samme skole, så vi kunne

følges ad om morgenen?
Det kan

anbefales ~t ,iåse fordøren - endnu

Venlig hilsen

engang ser det

Jens Birk Petersen

blevet attraktive

H.C. Lumbyesgade 46

ud

til~

at

vore

huse er

i mere end en forstand.-

IL/

Vore gadenavne.

Jeg f o rtsætter denne gang med den
lelgade e fter Østerbrogade:

anden paral -

Weysesgade.

Christoph Ernst Frietleriuh Wey~e var født i Altona (dengang dansk) i 1774, og døde i København
i 1842.
Weyse kom som dreng til København hvor blev elev
af komponisten JA P Schultz, hvem han særli~
irnpcmerede ved sin færdighed på viol in og kla-ver. Han blev i en ung alder ansat som organist
ved Tysk Reformert Kirke,
og som 31 årig blev
han.domorganist ved Vor Frue Kirke i København.
Weyse erobrede tid ligt ved sit talent og sin
store begavelse, en plads i det højere selskab i
København sammen med "guldalderperiodens" øvrige
koryfæer. Han blev så inkarneret en københavner,
at., ban kun ugerne for lod købstaden .
H':1rw. musiske virke var stort og alsidigt, jeg
vil ~kke tru at der er nogen der ikke har sunget
en af hans "mor,gensange " ( ti 1 tekst af Ingemann)
- I Østen stiger solen op.
-- Lysets engel går med glan~_;.
- Nu titte t:i.l hinanden .
- osv.
Og hvad med hans mange romancer:
- Skvjn jomfru luk dit vinved up.
- En skål for den mø i blufærdige vaar.
- Kommer hid i piger små. osv
~yngespi 1 og operaer gik . han hel ler ikke af ve-_Jen for:
"Sovedrikken::· og "Et. eventyr i Rosenborg have" spil les stadig ( også i
T'/) ·. Og hans
største opera: "Lu 1 u" havde genpremi ere i år,
Jet, vur første gang nugen nulevende hørte den
musik.

Orglet må v1 ikke forglemme . Han udgav flere koralbøger, og til glæde for landsbyorganisterne:
"Lette præludier for Orgel, til brug for den
svage organist"!
Weyse døde ugift . Han havde i sin ungdom haft en
ulykkelig kærlighedshistorie med Julie Tutein ,
datter af en rig storkøbmand, der ikke ville have sin datter gift med "en musikant". Den histo rie blev i
30' erne •filmatiseret med Erling
Schrøder som Weyse (.en : rigtig tåreperser - men
musikken var god) .
- Har ikke de fleste hørt "Il duetto di due gatte" (katteduetten), af Rossini ?? - Den er forøvrigt også af Weyse. Han skrev en "Kattekavatine" som en formastelig italiener stjal, lavede
lidt fikkumdik ved, sagde den var af Rossini, og
tjente en masse penge ved det .

- - - *

**- - -

Nu vi er ved Weysesgade. - Nogle få af vore huse
har nogle - originale altaner, som de der fik
huset i lodtrækningen fik sat på.
De er med
sving og "gesvejsninger " . I Weysesgade er der 3
af slagsen. På billedet kan de ses.
Er de ikke
flotte? Bare de bliver vedligeholdt ligesom den
i Kuhlausgade (men mere om den gade næste gang) .

;___

-- ·
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LEDER
redaktionsmøde, der
januar 1988.
Nu nærmer julen og det nye år sig, hvordan går
det i år?

blive

finder sted tirsdag d 26.

I løbet af februar

trykt

i

bladet,

deles

ud

eksemplar til alle byggeforeningshusene
Kildevældekvarteret,
som ikke

har fast

Vil det få lov til at blive stående og lyse

placeres

i

december ud?

brug for mere end

- Vil juletræet komme op i år?

der

vil indlægget

og

sendes

adresse i

udhængsskabet,

i

1

her i

til de ejere

deres hus, samt
hvor alle der har

det uddelte

blad kan hente

ekstra eksemplarer.

- Vil der blive solgt julekort i år?
- Vil der komme fyrværkeri til nytår?

Næste redaktionsmøde afholdes

Vil det blive en hvid jul i år?
Nogle af disse spørgsmål vil blive
dette

nummer

opklaret,

af

besvaret i

TIRSDAG d. 26.

januar 1988 kl 19.30

"KILDEN",

andre vil blive
hvis du har øjne og ører med dig når

hos Susanne Jordt Weysesgade 27

du færdes i kvarteret i den kommende tid.
Mødet er
Vi har

den glæde

at kunne byde et nyt medlem

som altid

åbent for alle, og der er

rigeligt plads til flere i redaktionen.

Vibeke velkommen i redaktionen.

Hvis du ikke kan komme til

Det er rart at få nye impulser og ideer.

også

meget

velkommen

næste møde,

er du

til at putte et indlæg

ind til en fra redaktionen.
Det er også rart
synspunkter

og

når

der

er

nogle

kommentarer,

der har

som de
delagtiggøre os alle i gennem "KILDEN".
Det er nemt nok
når det

at få

et indlæg

i

vil

"KILDEN",

er skrevet i hånden, eller på maskine

i størrelse som en blad side, afleverer du det
til
en
fra
redaktionen
inden
næste

REDAKTIONEN
Margit Fjalland

Kuhlausgade 6

Ol 29 13 11

Sigrid Jensen

Kuhlausgade 33

Ol 29 90 43

Susanne Jordt

Weysesgade 27

Ol 18 00 08

Lissie Birk Nielsen H.C. Lumbyesgade 46
Ol 29 47 58
Vibeke Voss Gillies Kildevældsgade 6
Ol 18

33 75

, -=

Y.
HUMLEBY.

Kvarteret Humleby har rundet loo år og i den

Gennem læsning af bogen om Humleby, f~r man

anledning har nogle beboere forfattet en bog, der

indtryk af at bevæge sig i et levende aktivt

skildrer beboelsens miljø levende og nuanceret

miljø, der i varm objektiv fællesskab vidner

gennem disse loo år. Beskrivelsen er

om fortsat at være levedygtigt frem i

illustreret

både i billeder og tekst og giver gode udtryk for
aktiviteter og sammenhold i kvarteret. Det sidste
blev især forstærket, da ølna:boen Carlsberg blev
lidt for nærgående arealmæssig, hvad der senere
viste sig at blive forkastet til beboernes store
lettelse.
Ser man ud fra den historiske begyndelse midt
i 1800 tallet, frem til bebyggelsen af Humleby
og derefter samfundsudviklingen gennem stedets
loo år, kan man læse om liv og fællesskab i
kvarteret, om børnene og de ældre samt generations=
skifte. Der fortælles om købmand Madsen og hans
indsats i samhørigheden, ligesom man kan læse om
dagligt liv i en af gaderne, der giver et helheds=
indtryk af hele kvarteret.
Man har i flere år haft gadefest hver sommer,
hvor man siden 1972 drikker Faxeøl, fordi man er
sur på Carlsberg. Man arrangerer udflugter for
ældre, fastelavnsfest og julefest for børnene.
Man arbejdede en tid på at få et beboerhus
og med det som formål oprettede man en beboerfor=
ening. Det lykkedes at aµskaffe huset i 1978 og
det har siden været rammen om mange aktiviteter.

P.S. KILDEVÆLDSKVARTERET nærmer sig også
de loo !r, og en af vore bofæller fortæller, at
man er ved at samle materiale til en bog.
Vi blev derfor bedt om at .spørge, om nogle
beboere ligger inde med tidligere forekommende
begivenheder i form af billeder, skrifter eller
mundtlige oplysninger, hvilket kan meddeles eller
sendes til Ole Faurhøj.

Red.

6.

7:
JULEKORT .
MEDDELELSER FRA HUSEJERFORENINGEN

Der sælges julekort fra 20. nov. 87 a 5 kr.
Motivet er det kendte fra foregående 2 år
i farverne rød, sort og blå.
Kortene kan købes hos :
Christian Sonne, Heisesgade 49

295451

Sigrid Jensen,

299043

Kuhlausgade 33

og hos I. Collstrup
Køb kortene og send til familie, venner og
forretningsforbindelser som en hilsen fra
kvarteret.

Ekstraordinær generalforsamling.

Foreningen afholdt ekstraordinær generalforsamling: Onsdag den 16. september 1987.
Den ekstraordinære generalforsamling (nr 2 i år)
var indkaldt på baggrund af 40 husejeres skriftlige begæring om: Tilslutning til Hybridnettet.
Efter indkaldelsen til generalforsamlingen, var
der indkommet et forslag til bestyrelsen om indkøb af et beboerhus. Dette forslag afviste den
valgte dirigent - Torben .Koch - med den begrundelse,
at den ekstraordinær.e generalforsamling
var indkaldt udelukkende for at tage stilling
til "Tilslutning til Hybridnettet".
Bestyrelsen havde ikke denne gang indkaldt konsulenter, idet man mente, at der havde være~ rigelig med orientering til den første ekstraordinære generalforsamling.
Carsten Ohmsen (bestyrelsens antenneansvarshavende) orienterede om, at der var åbnet mulighed
for, at der kunne etableres et hybridnet af KTAS
hvis blot 52% ville tilslutte sig.
Efter en længere debat,
hvor flere udtrykte, at
de helst så fællesantennen (hybrid eller andet)
fortsat var_ et fællesanlæggende.
Man gik derefter over til afstemning:
"Skal husejerforeningen tilsluttes Hybridnet-

tet"?

Resultatet af afstemningen blev:
For: 66 stemmer.
Imod: 59 stemmer.
Forslaget var dermed forkastet, idet der kræves
2/3 majoritet ved afstemning omkring fællesantenneanlægget .
·
(Udførligt referat vil blive udsendt).
Alternativ fællesantenneanlæg .
Efter generalforsamling, har nogle husejere ud~
sendt et-spørgeskema vedr tilslutning til Hybridnettet.

9.

8.
ANNONCE
Som nævnt under ovennævnte referat, kræver KTAS,
at mindst 52% skal tilslutte sig. Dvs at der
kræves, at 205 husejere melder sig.
Om dette er sket ved vi ikke endnu .
Det skal dog slås fast, at selv om der evt oprettes en ny antenneforening, så er alle husejere tilsluttet den nuværende fællesantenne,
og
skal betale til denne.
Mht fællesantennen, kan meddeles, at bestyrelsen
stadig følger med i udviklingen, og også fremover vil orientere om dette på de kommende generalforsamlinger.
Når Danmarks TV2, er en realitet, kan det blive
et krav, at vores fællesantenneanlæg skal udvides. I så fald har vi en ny situation at tage
stilling til: Skal vi ofre mere pA det nuværende

Mangler I "Rotter på loftet"? Er huset blevet for
stort? Eller skal I rejse i en periode?
Jeg er seriøs på grænsen til det kedelige, så måske er det lige mig I går og drømTier om som lejer.
Hus eller lejlighed ønskes til leje så hurtigt som
muligt. Hvis fremleje minimum: 2 år.
Henvendelse: E. Saugmann, Østerbrogade 155
Tlf. 01-201402

*********

- snart nedslidte - anlæg, eller hvad???

INDBRUD.
På generalforsamlingen .gjorde formanden opmærksom på en stigning i antallet af indbrud i vores
kvarter.
Fremgangsmåden har i flere tilfælde været:
En ung mand (16-17 år), går ind i en tilfældig
have of tager i døren. - Er den åben går han
ind. - Træffer han nogen, spørger han efter en
tilfældig person, og går derefter ud med en undskyldning. - Træffer han ikke nogen, er der flere der har måttet konstatere, at der er forsvundet tasker mv.
.
Der har også været regulære indbrud på det sidste. - Nogle steder er tyvene brudt ind gennem et
kældervindue, eller har knust et vindue.
- Entredøren bliver, i alle tilfældene holdt åben
som flugtmulighed.
Bestyrelsen vil hermed opfordre alle til at holde et vågent øje med naboer og genboers huse.
Vi ved,
at flere orienterer om ferier og weekend ophold.
Men - lad være med at spille helt - ring til politiet.
Bestyrelsen . November 1987 .

Julestue.
Mens vi venter på den nye butik, der vil blive

Anne

indrettet i den lukkede frisørsalon, vil

lave en julestue i forretningen, hvor der også

4i:

vil være nogle salgbare ting. Måske kan vi der
finde en ting eller to til julegave.

1

~

_
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Det

historiske

hjør~e

Vores gadenavne .
Kuhlausgade.

Daniel Friedrich Rudolph Kuhlau, - - blev født i
Altona, (ja navnet kunne jo godt give mistanke
om, at han var fra det sydligste) i 1786 . - Som
24 årig kom han til København - for at undgå at
blive indkaldt til militærtjeneste under Napoleon- . Her blev han kongelig kammermusikus og ti..:.
tulær professor.
De fleste kender vel nok Kuhlau mest for hans
musik til festspillet "Elverhøj". (Selv om man
med skam må erkende, at der ikke ud over ouverturen og balletmusikken, er ret meget af det som
Kuhlau selv havde skrevet - det er folkeviser og
gamle danse han instrumenterede).
- Men han var
endog meget flittig til at komponere.
Dem der har "gået til klaverspil", vil nok kunne
huske hans sonatiner .
Fløjten var også et af hans yndlingsinstrumenter. I de sidste år er der foretaget utallige
indspilninger af hans sonater for fløjter (helt
op til 8 stk!).
Ud over musikken til Elverhøj, komponerede han
også musikken til andre dramatiske værker, og en
opera - "Lulu" · - blev der også tid til.
Lulu
blev i dette forår opført for første gang i dette århundrede som en koncertopførsel .
Kuhlau rejste meget, - han besøgte bl a Beethoven - og lærte meget nyt.
Desværre led han under meget kummerlige vilkår
fordi han havde en stor familie, og han døde, kun 46 år gammel i 1832.
Kuhlausgade er den første af vore gader der
"tangerer" torvet,
og derfor ikke har så mange
huse som de øvrige.
'
Jeg nævnte sidst, at.der i Kuhlausgade findes en
flot overdækket altan (denne er i år blevet renoveret) . I dette hus boede for øvrigt Vognmand
·Dam, der var formand for foreningen i 25 år!!

AD NOTAM
"Nu hælder året i sin gang" - hvilket får en til at
tænke på det kommende år . Til det kan der være forventninger, men der kan også opstå problemer.
HVEM vil arrangere FASTELAVNSFEST for vores børn?
I indeværende år var det meget nær ved ikke at blive
til noget, og det skabte tvivl og spørgsmål. Hvis man
ønsker at fortsætte den tradition, HVEM vil da ordne
det?
Der er blevet udtrykt ønske om BYTTEMARKED, men HVEM
sætter det i gang? Det er ikke givet, at de samme hver
gang har overskud til at gøre arbejdet. Når foråret
bringer lysere vejr, har vi i reglen lyst til at rydde op, og der kommer noget frem, som egentlig ikke er
kassabelt, men som man ikke har brug for mere.
I sommerens løb plejer der at være FÆLLESSPISNING for
alle beboere i kvarteret - det skete ikke i år, hvilket måske skyldtes den våde sommer - eller hva'?
Disse arrangementer kommer kun op at stå, hvis NOGEN
tager initiativet .
RED.
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Leder
Sikken

en

ingen

nummer af Kilden.

vinter

vi

snerydning,

skraldesække for

har

indtil videre -

ingen

at få

slæben

med

skraldemændene til at

HUSK

NU

NUMMER

AT

AFLEVERE

AF

KILDEN

tage dem med, og ingen bunker med skraldesække

REDAKTIONSMØDE,

der alligevel ikke er blevet afhentet.

ER PLADS .

I modsætning

INDEN

TIL NÆSTE
DET

NÆSTE

ELLERS ER DET IKKE SIKKERT DER

is, er

Næste redaktionsmøde afholdes

mange børn, som er kede af at kælken,

skøjterne eller skiene
ude af
i år,

INDLÆG

til os voksne, som nyder at være

fri for det "hårde" arbejde med sne og
der nok

DIT

endnu

ikke

har været

TIRSDAG DEN 10. MAJ 1988

kl 19. 30

kælderen, og måske slet ikke kommer ud
men selv om der

ikke er

sne bliver det

hos Sigrid Jensen

Kuhlausgade 33

alligevel fastelavn.
Mødet er som altid åbent for
Redaktionens
læst

og

februar

ad

taget
er

i

alvorligt,

der

tøndeslagning,
i

notam

sidste nummer blev
så

2.

søndag i
som sædvanelig fastelavn med

cacaodrikning

og bollespisning

alle, og

der er

rigeligt plads til flere i redaktionen.
Hvis du

ikke kan

komme til næste møde, er du

også meget velkommen til

at

putte

et indlæg

ind til en fra redaktionen.

Berggreensgade.
REDAKTIONEN

Når

dette

nummer

brevsprækkerne

af
er

Kilden

kommer rundt i

fastelavnen

højest

sandsynligt forløbet helt perfekt.

Margit Fjalland

Kuhlausgade 6

01 29 13 11

Sigrid Jensen

Kuhlausgade 33

01 29 90 43

Susanne Jordt

Weysesgade 27

01 18 00 08

Susanne Sperling H.C.
Vi har

den glæde

at kunne

byde endnu et nyt

medlem Susanne velkommen i redaktionen,
som sammen med

Vibeke

har

tegnet

til dette

Lumbyesgade 33
01 29
Vibeke Voss Gillies Kildevældsgade 6

47 58

01 18

33 75

Regnskab for beboerbladet KILDEN 1987.
Indtægt:

KREATIVT

VÆRKSTED
Udgift:

Vi er en lille gruppe mennesker, der har startet
et værksted i en butik på Vennemindevej. Vi har
planer om at tegne, male, lave silkemaling, batik
og grafik - og måske også væve og fotografere og
flere ting endnu.
Vi synes, det er sjovere og mere inspirerende at
foretage sig nogle af disse ting sammen end at gå
alene med dem derhjemme . - Vi vil også gerne sener.e
lave kurser og små udstillinger.
Hver deltager betaler et mindre månedligt beløb
(50 - 100 kr.) til huslejen.
Som tidligere beboere i byggeforeningskvarteret ved
vi, at der er mange kunstneriske folk samlet her
og der er ikke langt til Vennemindevej . - Har du
lyst til at høre nærmere, så ring på tlf. 01-297907
efter kl. 17.
Venlig hilsen

Overskud:

Husejerforeningen
Beboerbidrag
Overskud 1987
ialt

kr.6000,kr.1745,kr.1892,80
kr.9637,80

KILDEN kr.6893,Div.
~r. 329~90
ialt kr.7222 1 50

kr.2415 1 30

Kass. Sigrid Jensen.

Rev. Mads J. Borum

---------Beboerne bedes modtage vor store tak for
ovennævnte støttebidrag.
Det må belllllrkes, at det overskud man kan
se i regnskabet, når dette nr. af KILDEN
kommer fra trykkeriet, og vi får først forhåbentlig - flere penge efter generalforsam=
lingen.
I håb om lidt ekstra hjælp sender vi med
dette nummer af KILDEN girokort og siger på
forhånd tak for indkomne .bidrag:. /.;,'
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,,../f1Nrtl~
\tll

5

l\l

0~15:

Lise og Jan Rattleff

)

'i.

s.

Hu 5~jcrforcningcn
Strandvcjskvar,crct

der vil blive gjort nærmere rede for på generalforsamlingen .
~et betyder samtidig, at skiltene b l iver læseli6e (grafitti vil blive fjernet straks), så ingen
fremover kan påberåbe sig,
at de ikke viste, at
parkering i gågaderne var forbudt .
Det er nemlig stadig et problem med de mange
husejere der lader hånt om gældende regler. Bestyrelsen vil fortsat udlevere "parkeringssedler", men bliver det ikke bedre, må der tages
andre - og mere probate midler - i brug .

MEDDELELSER FRA HUSEJERFORENINGEN
\

Ordinær generalforsamling.

Foreningen afholder ordinær generalforsamling :
Onsdag den 24 . februar 1988.

Dagsorden vil blive udsendt i henhold til lovene . Endvide vil skriftlig beretning, regnskab og
budgetforslag blive udsendt som tidligere.

Stige.
Foreningen har nu fået en ny stige til erstatning for den gamle forsvundne.
Stigen er 12 meter lang og kan nå helt op i
spidsen på et fronspidshus .
Stigen opbevares aflåst og udlånes via Niels
Ingvartsen, Hornemannsgade 27, tlf 01 29 42 18 .
Stigen udlånes mod skriftlig kvittering , og hæfter derefter for stigen. Dvs der er erstatningspligt hvis den forsvinder. (Værdi ca 6.000 kr ).

Forslag fra husejere bedes sendt/afleveret til
formanden : Ole Faurhøj, Berggreensgade 12 senest
søndag den 21 . 02.1988 .
Der vil i år ikke
relsen .

være nogen forslag fra besty-

Fællesantenneanlægget.

R98.

Da vi ikke har hørt noget officielt fra "Den alternative antenneforening " , regner vi med, at de
ikke har fået nok tilslutning .
På den kommende gene r alforsamling, vil bestyrelsen redegøre for, den seneste udvikling indenfor
hybridnettet .
Det ligger dog fast,
at TV2 starter til efteråret, og dette betyder, at vi bliver nødt til at
udvide vores fællesantenneanlæg med denne kanal,
idet det - politisk - er blevet bestemt, at alle
der er tilsluttet et fællesantenneanlæg,
har
krav på, at skulle kunne modtage TV2.
Dette betyder , at vi må budgettere med en udgift
i 1988 på ca 140 . 000 kr . Dette vil fremgå, af
det budgetforslag der bliver udsendt .
Skiltning .

&

Bestyrelsen har haft kontakt med politiet vedr
ny (ændret) skiltning ved gågaderne . Der bliver
tale om en helt ny form for skiltning, hvilket

}

j

Nogle fra bestyrelsen har været til møde hos R98
(skraldemændene) ,
vedrørende vinterforanstaltninger . Vi vil - atter - præcicere :
Det påhviler den enkelte husejer
at rydde for sne til midten af
gaden.
Sneen må ikke bunkes i rendestenen så renovationsbilerne ikke
kan passere.
Der skal også ryddes hen til , qg
1 meter rundt om "standpladsen",
dvs det sted hvor posestativet
står.
- -,!)et kan endvidere oplyses , at de nye mørke
plastposer vi nu får, helt har erstattet papirsposerne . Plastposerne - der rummer det samme som
papirsposerne - er fremstillet af genbrugsplast .
Bestyrelsen, februar 1988 .

Imponerende, oplivende, inspirerende
og

SKUDEHAVNEN

grænseoverskridende "juletræ"
Oh, hvor vi smilede lunt, når de daglige
ture gik over Kildevældstorvet.
Og derefter kom et storslået fyrværkeri
som afslutning på 1987.
FLOT!

En af de store attraktioner ved at bo i
Kildevældskvarteret er Skudehavnen.
Selv om årstiden ikke er den mest charmerende , er det et hyggeligt udflugtsmål .
At være kat i februar måned er heller ikke så værst, når man har havneadresse.

Lone Hansen, Heisesgade 45

Der er utrolig mange katte i området.

Arne Juul Madsen og Svend Holm

De bor i de små skure og lever godt af

Niels W. Gades Gade 38

fiskerester .
Skuderne kommer gerne ind ved middagstig,
og i øjeblikket kan man r edde sig fladfisk og torsk til 10-15 kr/ kg. {Husk
plastikposer . )
Hvis man har børn med, vil en mamsemad og
saftevand gøre stor lykke under åben himmel.
Selvfølgelig er det nemmere at gå ned om
hjørnet til fiskehandleren; han renser og
pakker ind - men der er nu noget særligt
ved at hente fisken selv i Skudehavnen .

ANNONCE

Redaktionen har igen fået mange henvendelser ang. de utallige hundelorte, der pry-

Favorabelt tilbud.

der vores kvarter.

Gadedør, fremstillet

OG DE ER IKKE POSITIVE!

til Berggreensgade 42

Vi har ikke hund(e) - og lader hermed

sælges,

meldingen gå videre til hundeejerne.

da vi på grund af
mærkelige misforståelser har fået fremstillet 2 døre til
huset.
Dim. er 219,8 x 94,8
Døren er udført i
lamineret træ med

I

isolerede fyldninger

-- - -

og ornament termoruder.

Døren er

venstre hængselet
og indadgående.
Da den sælges for
fremstillingsprisen,

-

L..--

kan et par tusinde
kroner spares.
PRIS 6.000 kr excl. moms
tlf 02 26 99 06 eller 01 18 56 59
Mange hilsner
Annelise Poulsen

JO.
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Leder
Sommeren er

Redaktionen h ar 1. sommervarmen barslet med en
konkurrence, som du må læse om inde i bladet,

over os

og, hvor er det dejligt,

hvis "du vil deltage.

børnene er kommet ud på gader og veje og nyder
at have mere plads at røre sig på og vi voksne
ordner haver og sidder
og baghaverne

ude i

de ordnede for-

og nyder . de lune

HUSK

aftner med

nogle

der

i

år

vil lave fællesspisning

skulle chancerne
aften være alletiders.

AFLEVE RE
KILDEN

DIT

AF

Læs også

Næste redaktionsmøde afholdes
TIRSDAG DEN 23. AUGUST 1988

er

vel

nok

Kildevældsgade med

en

nydelse

de

TIL NÆSTE

for en vellykket

bagsiden.
Det

IND LÆG

ER PLADS.

eller gade fest? hvis vejret arter sig som det
er begyndt

AT

NÆSTE
DET
INDEN
E ELLERS ER DET IKKE SIKKERT DER
REDAKTIONSMØD,

NUMMER

grill og udendørs bespisning - gad vide om der
er

NU

nye

at

gå

tur

træer

og

de små

kl 19.30

i
?

hos Susanne Jordt Weysesgade 27

haver, gaden er blevet "grøn" som de andre, og
nu

begynd~r

Landskronagade

efter, her bliver

så småt at følge
først

hækkene

plantet til

efteråret, men mange af beboerne er allerede i
gang med at udnytte forhaven.

Mødet er som altid åbent for

alle, og

der er

rigeligt plads til flere i redaktionen.
Hvis du ikke kan komme til næste møde, er du
også meget velkommen til at putte et indlæg
ind til en fra redaktionen.

Hvordan bliver gaderne og gårdene ellers brugt
o~ sommeren rundt om i kvarteret. Er der nogle
der har fået en · god ide
der kan

spilles af alle i gaderne uden at det

buler bilerne eller
kaffe i

til et boldtspil/leg

generer

dem

der drikker

forhaverne, Kilden er et godt sted at

efterlyse ideer eller give ideerne videre.

REDAKTIONEN
Margit Fjalland
Sigrid Jensen

Kuhlausgade 6
Kuhlausgade 33

Ol 29 13 11
O'l 29 90 43

Ol 18 00 08
Weysesgade 27
Susanne Jordt
Vibeke Voss Gillies Kildevældsgade 6
Ol 18 33 75

3,

Der er en del,der er interesserede allerede .
BYTTE, BYTTE, KØBMAND

Men det kunne jo godt gennemorganiseres og

Forleden dag satte vi i Kuhlausgade 6

blandes op med små festlige indslag ~f for-

en barneseng på gaden til afhentning
af R 98 . Vi havde prøvet at blive af

skellig art - sommeren er ved at være over
med
os, så lad os udfylde den gedigen bytte/købe-

med den ved at give den væk til folk

aktivitet, musik, optræden og lidt bæger-

med småbørn . Forgæves . Heldigvis blev

klang.

den taget om natten , inden R 98 nåede
frem .
Og den burde naturligvis ikke være sat
ud på denne måde . Medborgerhuset i Østerbrogade prøvede at lave et privat

Ring eller kig indenfor, hvis I er interesse~
de enten i at tilrettelægge det eller til bare
at være med på ideen.
ol 29 13 11

Carsten Brøndum
Kuhlausgade 6
2100
København Ø.

loppemarked, men det blev forbudt,fordi
der var tale om ulovlig handel . Ideen
var jo god nok. Men kan vi ikke på en
eller anden måde samle de ting, vi gerne vil af med og så lave en auktion el ,
lign . ? Måske blev det , man kom med vurderet og man fik så udleveret en værdiseddel, som kunne bruges til at købe
noget andet . Nul penge, men til gengæld
kan kun de, de.r kommer med noget handle .
Måske kunne der være penge i handelen
og så lade overskuddet gå til f . eks.
Folkekirkens Nødhjælp.

_J

VARMEN STIGER OG RETFÆRDIGHEDEN BREDER SIG
Forskellen

mellem

fjernvarme

Inden

og olie nærmer
fra 1.

1988 forhøjet priserne på fjernvarmen.
blåt

blad

af

2.

dec.

1987

være

lidt

Jævnfør

Olieprisen

af

kan

moms,

vanskelige at

skete pr.

1.

brændsel prisen forbliver som den var

Hertil

MWh.

De

i

1987 16,3

kostede alt inklusive kr. 5000

306,7 kr/MWh i

eller

1987.

Effekt afgift

17xll3,16

kr.

1923,72

kr. 2953,07

3. Brændselsafgift 117xl,22xl6,3
4 . Gebyrer, måler leje etc.

kr. 2326,66
kr.

på prisen

et

kr/m3

3890 inkl.

meget velholdt fyr med

X

1000

X

0 1 86

0,8

X

0,84

kommer

= 488 kr/MWh

servicering,

amortisering af anlægget.

I

Ovennævnte årsforbrug
ca. 2,2 m3 olie pr.

forrentning

på 16,3

og

MWh svarer til

år .
af forbruget

Reduktionen

tilskrives

montering

af

isolering

af

thermostatventiler

huset,
på

radiatorerne.

320.00

1988 for 16,3MWh kr. 7523.45

I gennemsnit for 1988

der

1972/1973.

2. Forbrugsafgift 16,3xl81,17

I alt at betale i

i

d . v.s.

Det er lidt mindre end halvdelen

I 1988 ville situationen være:
1.

se

de

april 1988 forudsættes at

5.

l

I et normalt rækkehus med 6,7m facade og 17 kW
tilslutningseffekt var forbruget

X

10200

i april

1988.

pr.

afbrændt

3890

1988 og at

jan.

de

på

gennemsnits virkningsgrad 80¾

gennemskue, men kan illustreres ved at antage,
at forhøjelsen

skal

gælde for hele året,

Charlotte Ammundsen.
Konsekvenserne

misundelige

herfor .

juli

tiltrådt

bliver

stadig fyrer med olie

sig nul.
Belysningsvæsnet har med virkning

nogen

461,51 kr/MWh

Prisstigning (461,51 - 306,70)/306,70 = 50¾

Peter Tommerup
Kildevældsgade 6

7-.
_j

VI SATSER EN GOD FLASKE RØDVIN

~

Husejerforeningen
i Strandvejskvarteret

MEDDELELSER FRA HUSEJERFORENINGEN

FOR ET SJOVT OG LOKALT LIMERICKGRIN

Ordinær generalforsamling 198B.

EN FORKNYT REDAKTION

Foreningen afholdt ordinær generalforsamling:
Onsdag den 24.02.1988. 53 huse var repræsenteret

I EN KILDEN SITUATION
SLAR SIG STRAKS PA DEN FØRSTE TAR NØDVIN

- Torben Krogh blev valgt som dirigent.
Den udsendte skriftlige beretning blev suppleret med mundtlige indlæg fra bestyrelsen. Af
disse kan nævnes:
Der forhandles stadig med politiet om
ændret skiltning i gaderne. Der sker næppe noget før i 1989.
M h t højden af træerne i forhaverne
henviste formanden
til en 10 år gammel beslutning, hvor man enedes om, at dispensere fra be-.
stemmelsen om, at træer ikke måtte være højere
end brystningen på stuevinduerne (en bestemmelse
der oprindelig tog hensyn til de "stakkels" lejere i stueetagen), hvis de ikke generede naboerne.
Den lovmæssige forpligtigelse til, at
fællesantenneanlægget pr 01.10.1988, skal kunne
bringe TV2, blev præciceret.

- Beretningen blev enstemmig godkent.
Arsregnskabet - der i 1987 havde holdt sig indenfor budgetrammen - blev godkendt.

Lav et limerick!
Smid det ind til en fra redaktionen inden
23/8

og det/de bedste belønnes med en

flaske rødvin.

- Der var ikke indkommet nogen forslag til behandling på generalforsamlingen.
- Budgetforslaget for 1988 blev gennemgået, og
blev efter en mindre debat, godkendt uændret.
Dvs at kontingentet er uændret, men at der opkræves et ekstrakontingent på 350 kr i forbindelse med etablering af TV2 på fællesantenneanlægget. Der vil blive udsendt en særlig opkrævning.

9

- Alle valg var genvalg, idet dog Birgitte Holst
blev nyvalgt som suppleant til bestyrelsen. Finn
Munk Hansen havde bedt sig fri for posten.

I Landskronagade er der gjort klar til forhaver .
Bøgehække vil blive plantet til november. Beboerne er velkomne til at plante blomster - men
ikke træer - indtil da.

- Der var intet under eventuelt.

Storskrald.

Udførligt referat vil blive udsendt.

Der
maj
R98
på,

Bestyrelsen.

Bestyrelsen har konstitueret sig - uændret - således:
Ole FaurhøJ, formand
Berggreensgade 12, tlf 01 29 23 67.
Christian Sonne, næstformand
Heisesgade 49, tlf 01 29 54 51
Niels Ingvartsen, sekretær
Hornemannsgade 29, tlf 01 29 42 18
Annette Schou
Kildevældsgade 48, tlf 01 20 42 91
Carsten Ohmsen
Heisesgade 37, tlf 01 18 01 90
Envidere foreningens kasserers
Oluf Greisen
Kuhlausgade 46, tlf 01 29 60 62
M h t arbejdsopgaver henvises til foreningens
udhængsskab i Kildevældsgade.
Kildevaldsgade og Landskronagade.

Bøgehækkene i de nye forhaver i Kildevældsgade
er nu i fuld gang med at springe ud.
Vi opfordrer hermed beboerne til, at vande dem
når det er nødvendigt, og ellers passe dem kærligt.

Jo .

,

var mange der ikke fik afhentet storskrald i
måned.
(Renholdningsselskabet) gør atter opmærksom
at storskrald er1
Haveaffald i sække eller bundtet
Møbler
Tæpper
Hårde hvidevarer

Aviser, flasker, karton osv er dagrenovation.
Murbrokker, døre, vinduer, træ osv er bygningsaffald.
Ingen af disse to kategorier bliver fjernet som
storskrald.
Bestyrelsen gør - atter en gang - opmærksom på,
at de enkelte beboere selv skal ringe til R9B,
Tlf 01 95 18 98, hvis man mener at de ikke har
taget noget de burde have taget.
Det kan oplyses, at man kan få R98 til at afhente affald til en pris (pt) af 85,oo kr pr
læsse-kvarter excl moms.
<
Stiger.
Foreningens "gamle" stige er nu - efter 2 Ar
kommet til veje, så nu har vi 2 stk. De er allerede i flittig brug.
Udlån - mod kvittering - sker hos Niels Ingvartsen, Hornemansgade 27, tlf 01 29 42 18.

"Rent kvarter".
I forbindelse med bestyrelsens forårshavevandring, vil vi slå et slag for "Rent kvarter".
Dvs vi vil opfordre beboerne til at feje mv.
Bestyrelsen maj 1988
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Vores kvarter er så velegnet ti\

sådanne

arrangementer -

SA DET ER BARE OM AT KOMME I GANG
red.

·KILDEN
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NR. 33

September 1988

W
8 . Ar gang
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Leder
Hvad skal der til?
Har du bemærket, at dette nummer af Kilden ser

Hvad mangler

lidt anderledes ud?

bladet for

at læserne ønsker at

skrive(tegne og bruge bladet?
Skal vi ha' :

Nej,

det

er

forside,
Men de

vi

ikke

kun

tænker

på.

4 midtersider.

den

hånddekorerede

Brevkasse!

Den er kun blikfang.

De står

Konkurrencer (Vi fik 1 Limerick>

og venter på,

Husejerråd!

hvad du syntes bladet skal bruges t i l .

Dyrehjørne!
Horoskoper!

Hvert år

når vi har generalforsamling,

altid en eller flere,
siger,

at

der er

rejser

sig

har

vi

for

at

bevillige

beholdt

Kilden.

Flere farver!

op og

vi ikke har brug for Kilden ,

flertal

bladet,

der

er der

eller

Har vi slet ikke brug for Kilden?

men da

penge t i l
Men er det

rigtigt? Har vi brug for er beboerblad?

,.

Hvis det kun er
en

snes

redaktionen,

andre,

ingen grund

til

der
at

bestyrelsen samt

læser bladet, er der da
trykke

500 eksemplarer,

samt at lave arbejdet med at bringe bladet til
Vi

sidder

på

redaktionen.

4

redaktionsmøder.

nuværende

4

tidspunkt
året

holder

i

gange

om

vi 2

Hvert

møde bliver annonceret

i forrige nummer af Kilden,- samt ved et opslag
i

udhængsskabet ca 1 - 2

gang

vi

samles,

uger inden,

trykning,

hente, optælle, samle, hæfte og dele

det ud.
Næste redaktionsmøde afholdes

og hver

har postkasserne igen været

næsten gabende tomme. Så går vi igang med selv

TIRSDAG DEN 2.

November 1988

kl 19.30

hos Sigrid Jensen Kuhlausgade 33

at skrive nogle indlæg, samt rykke bestyrelsen
og andre for
det,

eventuelle

indlæg.

Men

er det

der er meningen med et beboer/husejerblad

som Kilden?

REDAKTIONEN
Margit Fjalland

Kuhlausgade 6

01 29 13 11

Sigrid Jensen

Kuhlausgade 33

01 29 90 43

Susanne Jordt

Weysesgade 27

01 18 00 08

Vibeke Voss Gillies Kildevældsgade 6
01 18 33 75

LYSTFISKERLIMERIK.

LIMERICKS
Man kan ikke just sige, at ideen med at udfordre beboernes kreativitet i form af limericks
har fænget. Der var ikke brug for en notarius
publicus, som stod på hovedet i bunker af besvarelser for at udtrække den heldige vinder. Men
en Lim-Erik (udover redaktionen) findes der da
i vores kvarter, og han ikke blot afleverer sin
besvarelse i form af et limerick, men sender sågar 4 strofer, der oven i købet hænger sammen
og selvom de handler om lystfiskeri alligevel
ikke er uden lokal kolorit. Vi kan altså ikke
sige den heldige vinder, men det . eneste - til
gengæld kvalificerede - bud på vores udfordring
kom fra Niels Søren Klokhøj, Berggreensgade 52,
som ganske afgjort har fortjent en flaske.
Den vil snarest blive bragt.
MEN
Mon Klokhøj - kaldet Niels Søren
i næste nummer kan gør' en?
Eller findes en ny,
som til pennen vil ty ?
Ellers bli 'r det igen redaktøren.

4

En kilden læser af 11 Kilden 11
sig en medestang snitted til silden
og med denne i hånd
samt en krog og et bånd
den ilandtrak, omend den var vild, den.
Dog
sin
Thi
her
han

..

samme hr Kilden fra føraf
si 1d han med "Kilden" lod tør' af
skal alt gå i fisk
på købmandendens disk
sin 11 finneløn 11 lægger, det gør ha, .
(Han var fynbo ... )

..

~

~

"Thi nu gæller det" fremtured manden
til Canard L'Orange skal jeg bruge en anden
slags kretur med vinger
som hissed der hænger,
"jeg smager alt blodet på tanden".
vor ven købmanden kunne ej lyve, vist
dog hans tanker begyndte at flyve pist
thi er gode råd dyre
han sig knap kunne styre
og sa' : "Her du, her får du en flyvefisk".

Niels Søren Klokhøj

... -
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HRDDRLRLSHR FRA HUSRJRRFORRNINGRN

Fællesantenneanlægget.
Nu nærmer tiden sig, hvor TV 2 skal begynde at
sende sine programmer - nærmere bestemt - den
1. oktober 1988.
Som tidligere nævnt, er det lovpligtigt, at vi
- som fællesantenneanlægsindehaver - tilslutter
os, og vi har også bestilt den nødvendige ændring af vores nuværende fællesantenneanlæg nye forstærkere osv.
Vores antennefirma har lovet; at alt vil være
klart til den 1 . oktober, men i skrivende stund
har vi desværre ikke kunne få nærmere oplysningger.
Nærmere on tilslutningstidspunkt - kanalindstilling osv - vil blive opslAet i foreningens skab
i Kildevældsgade, nlr vi kender det.
Yderligere oplysninger vil kunne fås hos:

Carsten Ohnsen. Heisesgade 37 • tlf 01. 18 01 90.
(Hen lad nu være med at ringe ham sønder og sammen) .
Med hensyn til fællesantennen vil vi atter engang præcicere:
- Mener man at der er noget galt med fællesantennen, så spørg først naboen, om han også har
kvaler. (Har han det kunne det jo tyde på, at
der kan være flere der har problemer, og det kan
hjælpe reperatøren på vej).

lo

- Så ringer man direkte til vores antennefirma:
Alliance• Bryggervangen 37 • tlf 01 294055 .og beder om: Antenneafdelingen.
Her forklarer man hvor man bor og hvad der er
galt.

MEDDELELSER FRA HUSEJERFORENINGE~

Ordin~r generalforsamling 1988.

Foreningen afholdt ordinær generalforsamling:
Onsdag den 24.02.1988. 53 huse var repræsenteret
- Torben Krogh blev valgt som dirigent.
- Den udsendte skriftlige beretning blev suppleret med mundtlige indlæg fra bestyrelsen. Af
disse kan nævnes:
Der forhandles stadig med politiet om
ændret skiltning i gaderne. Der sker næppe ntiget før i 1989 ·.
M h t højden af træerne i forhaverne
henviste formanden
til en 10 år gammel beslut ning, hvor man enedes om, at dispensere fra bestemmelsen om, at træer ikke måtte være højere
end brystningen på stuevinduerne (en bestemmelse
der oprindelig tog hensyn til de- "stakkels" lejere i stueetagen), hvis de ikke generede naboerne.
Den lovmæssige forpligtigelse til, at
fællesantenneanlægget pr 01.10.1988, skal kunne
bringe TV2, blev præciceret.
- Beretningen blev enstemmig godkent.
- Arsregnskabet - der i 1987 havde holdt sig in denfor budgetrammen - blev godkendt.
- Der var ikke indkommet nogen forslag til behandling på generalforsamlingen.
- Budgetforslaget for 1988 blev gennemgået, og
blev efter en mindre debat, godkendt uændret.
Dvs at kontingentet er uændret, men at der opkræves et ekstrakontingent på 350 kr
i forbindelse med etablering af TV2 på fællesantenneanlægget. Der vil blive udsendt en særlig opkrævning.
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Vores gadenavne.
N W Gades Gade

Niels Wilhelm Gade blev født i København i 1817.
Han blev den tids mest kendte danske komponist
udenfor Danmarks grænser.
Hans far var instrumentmager, og Niels Wilhelm
blev tidligt optagen af musik. Han lærte violinspil og havde bl a Berggreen i teori. Som 16 årig debuterede han i det kongelige kapel,
og
vakte stor opmærksomhed. Han rejste også en del
i norden, og fik sit egenlige gennembrud i 1840,
da musikforeningen i København udskrev en konkurrence om den bedste koncertouverture. Gade
vandt med "Efterklange af Ossian". I 1843 rejste
han til Leipsig hvor Robert Schumann blev hans
ven, og omtalte ham som "ham med den nordly:sfødende fti.ntasi".
I 1847 blev han Mendelssohns efterfølger for det
berømte Gewandshausorkester. Han rejste dog hjem
til Danmark efter krigsudbrudet i 1848 .
Han forblev nu resten af sin levetid i Danmark.
(Han døde i 1890). Eftertiden har kaldt årene
1850- 1890 for Gades tidsalder .
Han var leder af Musikforeningen, meddirektør af
musikkonservatoriet.
Han genførte gennem årene
et repertoire af store værker af udenlandske
komponister - Bl a Beethovens 9. symfoni, Bachs
Mathæus-Passion.
Selv skrev han: 8 symfonier, 5 ouverturer for
orkester, "Elverskud", musik til balletter (bl a
Napoli og Et Fokesagn), en masse klaverstykker,
romancer,
sange og salmer (På Sjølunds fagre
sletter, Grøn er vårens hæk, Udrust dig helt fra
Golgatha osv) .
N W Gades gade - hvis man ikke vil sige "Gajesgaje" som Aksel Sandemose i sin lille novelle om
en der logerer hos en ældre dame der just udtalte gadenavnet med Københavnske jargon - er pudsigt nok den gade, hvor der gennem årene har boet flest musikere, bl Hermann D Koppel.
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Så har
os i

der igen

været redaktionsmøde,

redaktionen,

bestyrelsen var

et lidt skuffende
der ingen

opringning bekræftede,

muligt at

hvad

vi

endnu,

sige om

ved vi ikke hvad

hvad.

og læsere en

godt

og

de

nytår,

håber på

4 numre af Kilden,

der

Fra

indlæg, en telefon
bladet,

så

Så i

halvdelen

Næste redaktionsmøde afholdes

anede nemlig,

at de gerne ville have indlæg i
var bare ikke lavet

alle beboere

glædelig jul og et
mange indlæg t i l
udkommer næste år.

og for

møde.

Redaktionen ønsker

det

men de
TIRSDAG DEN 23.

var ikke

JANUAR 1989

kl 19.30

skrivende stund

af

hos Susanne Jordt Weysesgade 27

bladet kommer

t i l at indeholde.
Hvor
Vi er

og

ser

hen

til,

,._

nemlig rubrikken

gruppe

Kuhlausgade

børn

fra

starter

Forhåbentligt er

den

sydlige

op

med

der andre

forskellige

ting

viderebringe

gennem

de

ende

bestyrelsen

har

nytårsfyrværkeri,

møde

op

og

indlæggene

skal

afleveres

til

en fra

3

36.

sider.

børn der også har
lyst

har

Kilden,

spændende når

at

af

så

til

at

rubrikken kan

fortsætte.

Det bliver

Al l e

Kilden nr.

"Fra børn t i l børn".
En

til

redaktionen inden den 23. januar 1989, hvis de
skal med i Kilden nr. 35.
Indlæg der afleveres senere vi l blive gemt t i l

dette nummer kan vi lægge

ud med noget nyt,

velkommen

at

nogle at ideerne følges op.
Allerede i

er

deltage .

t i l gengæld glade for det indlæg vi har

modtaget fra en beboer,

du

Kilden udkommer,

om

arrangeret juleudsmykning og
som sidste år.

REDAKTIONEN

r

Margit Fjalland

Kuhlausgade 6

01 29 13 11

Sigrid Jensen

Kuhlausgade 33

01 29 90 43

Susanne Jordt

Weysesgade 27
01 18 00 08
Vibeke Voss Gillies Kildevældsgade 6
0

01

18 33 75

3,

Kære redaktion af Kilden.

FRA BØRN TIL BØRN

Vi læser bladet med flid og glæde.
Hvis nogen orker at redigere det, må I ende-

0

lig blive ved . Vi vil fortsat gerne støtte

0
0

0

-

6

0

med abonnement, støttebeløb eller kontingent
til husejerforeningen .
Forskellige forslag ( nye eller gode gamle):
*Husejerråd

0

0

(3

()

6

*Lokal "Blå avis"
f)

*Meddelelser fra Husejerforeningen

0

*Det historiske hjørne
*Reklame for butikker beliggende i vores

om vinduesfarve, altaner , TV-antenne
*Orientering om lokale spejder- , fodbold - ,

0

0

C:i

0

-

() &
0

6
6

0

kvarter
*Debat, f.eks . mellem læsere og bestyrelse

0

0 e;

D

*Annoncering af gadefest, nytårsfest o.lgn .

*Læserbreve

6

0

CJ

(J

G

6

G

6

0

&

danse-, m. m. -foreninger. "rekl ame" el-

Go
v

c,

6

{!)

(j

ler "anmeldelse".
*Opfø l gning på naboværn , tyveri o.lgn.
* Orientering om lokale skoler, børnehaver
Vi har et par gange bidraget med indlæg og

0

0

vil fortsat gøre det en gang imellem .

l ø ~ op~o..LK..n

Med venlig hilsen
Søren Borch
Berggreensgade 50

(01294126)
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efter dem, og lidt efter stod de foran en solid låst dør.
De hørte nogle store tunge skridt og gemte sig bag en
stor sten . Lidt efter kom der en stor fed trold forbi

JAGTEN PA DE FORSVUNDNE NISSER
Der var en gang en julemand , der sad på sit kontor og
tænkte, så hans hjerne knagede, fordi de små nisser ikke kunne finde ud af at lave andet end at fjante rundt
i stedet for at arbejde, så de artige børn kunne få deres julegaver . Lige pludselig syntes vores julemand,
at der var blevet så stille . Han rejste sig fra sin
stol og gik ind i salen for at se, hvad det kunne være.
Da han kom ind i salen, var han ved at falde om af for skrækkelse, for alle nisserne var BORTE. Der sad kun
Oluf tilbage, den mindste af dem allesammen . Han sad
i et hjørne og rystede af skræk. Julemanden gik hen til
Oluf, den lille nisse . "Oluf, hvad er der dog sket?"
spurgte julemanden . "Alle nisser er blevet taget af nogle store stygge trolde, og alle troldene havde nogle
kænpe regnbuenæser så store som deres eget hoved, (altså næsten hi,hi,hi) . De tog alle de andre, men jeg var
for lille til at de kunne se mig, for jeg havde nemlig
gemt mig inde i vores bornholmerur og så ku' de ikke se
mig",sagde Oluf."Vi må lede efter dem",sagde julemanden.
Da de kom ud så de, at der lå en nissehue og inde i nissehuen stod der "Nisse Tu]le" . De kiggede sig omkring og
så et kanespor."Vi følger efter kanesporene",sagde julemanden. Da de havde gået et kvarter, stoppede sporene og
i stedet for var der fodspor i alle mulige retninger. De
gik til højre et stykke vej . De gik ind i en grotte, men
p·ludselig faldt der en kænpestor edderkop ned i hovedet
på julemanden,men den havde en nissehue på, så de gik videre.Lidt efter kom der 3 trolde med regnbuenæser løbende
forbi et lille stykke foran dem . Julemanden og Oluf løb

forklædt som julemand . Han låste døren op, men inden
den smækkede greb Oluf fat i håndtaget og de smuttede
indenfor. Troldejulemanden så dem og spurgte:"HVAD FANDEN LAVER I HER?"Oluf sagde : "Øøh ummen jaa altså, vi kommer for at hente de andre nisser".Julemanden trådte frem.
"Giv mig nisserne eller skal vi slås om dem",sagde han .
"Vi slås selvfølgelig, for jeg er sikker vinder", sagde
troldejulemanden.STOR SLASKAMP BOINK SLAM BUMM SNONK
KONKKLONG."Se der ligger troldejulemanden udsplattet på
gulvet"sagde Oluf."Kom alle nt~~r, nu skal vi hjem og
bestille noget",råbte julemanden."Jaa det skal vi nok,
julemand uden at fjante rundt", råbte alle nisserne i
kor.
o
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PÅ . TORVET.~ ·",

TRAFIKSANERING I HORNEMANNSGADE .
Efter henvendelse fra en kreds af be boere i

" øvre" Hornemannsgade, er be-

styrelsen og repræsentanter fra beboerne blevet enige om at søge kommunen
om at få tilladelse til at udføre et

I den gamle frisørsalon åbner i

år,

fredag

GANGART

med

JULESTUE

d.

25 november,

og

JULETRÆSSALG ,

galleri

projekt med " bump'' i gaden - lig,nende
" øvre " H. C . Lumbyesgade.
Projektet vil blive præsenteret på den

Åbningstid :

kommende Generalforsamling, og selv om

Tirsdag kl.

15

det er en lang proces med myndighedsbe-

Onsdag

kl.

15

handling og høring af de tilstødende

Torsdag kl.

husejere (udenfor foreningens område) ,

Fredag

- 19
kl. 15 - 20

er det vort håb , at det kan gennemfø-

Lørdag

kl.

res i

-

18
18

15

11

-

14

løbet af 1989 .
(

Søndag & Mandag lukket )

Bestyrelsen
Fra Lørdag d .
Hverdage kl .

17 december :
15 -

20

Lørdag & Søndag kl .

11 -

20

Fra åbningsdagen og indtil 3 december ydes
10 %

RABAT

på alle varer,

også på juletræer

forudbestilt senest denne dag .

Se derfor pris- og bestillingsliste på næste
side

'.

9.
_J

Q

C,

NYTÅR
Aflever din forudbestilling senest 3 december
Vi håber igen

i

og få 10 % rabat

år at samles til fælles

på torvet, og det du selv vil

RØDGRAN :

Almindelig

F Y R V ÆR K E R I

A:

FYRE AF

kan du købe i
Galleri

~

Indtil 0.75 mtr. pr. stk.

63,-

B:

1.00

73,-

C:

1. so

83,-

D:

2.00

9 3, -

E:

2.50

103,-

også.
F: Større træer fås naturligvis

l

GODT NYTÅR

'

•

ÆDELGRAN (

Normannia & Nobelis )

G: Fra 1.0 til 2.5 mtr. Pr. mtr: 138,-

PYNTEGRAN

i bundter .
Juletræsfødder fra 10 til 20 kr.

K------------------------------------------Jeg bestiller hermed et juletræ a kr . . . . . . . . . .
ABC DE F G (Krydsbogstav).

Galleri

GANGART

32
TLF. Ol - 29 06 00
KILDEVÆLDSGADE

Fod på ?

: JA

D

NEJ

D

Navn : . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • • • • • · · · · · · · · · · · · ·
Adresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Evt.

telefon:

.............. .

Jeg henter mit træd . . . . . . . . . . . . . • .. •·
Jeg ønsker mit træ udbragt gratis d . . . . . . . . . .

,/O.

(efter kl 20 ) .

//.

V

c.-

O>

KØB

t...

cv O

Cl

C>

I>

.J

~*Å
C,

c,,

Si ds t e nyt om TV-2.

TORVET

Endel i g ser det u d til at beboerne her i
St randvejskvarteret får mulighed for at
s e TV-2.Vi har som før meddelt delt skæbne

SMYKKER OG VASER

med det halve København,i en forgæves ven-

SÆBE OG GODTER,

Vore s nuværende antenne er gammel og det

t e n på denne udvidelse af TV-mul ighede r ne.
ha r i k ke været muligt at skaffe komponenter

LYS OG STAGER,

Det er nu blevet os l ovet at modtageforholden e skulle være iorden inden for 14 dage.

BLOMSTER OG POTTER

F o r n ærmere opl ysninger ,se i skabet.
Galleri

GANGART ' $

julestue .

Jul eudsmykning på Torvet

Køb dine gaver inden 3 december og få 10% rabat !
L øbende

NYE VARER :

Kik forbi

!

af d e t store lindetræ sidste jul,vil der igen
i år blive taget initiativ til en eller anden

OBS : Efter 3 december håber jeg at kunne invitere
alle kunder pi en kop te/kaffe i

Gni n det en rimelig succes med udsmykningen

nBAGlOKALET",

Venlig hilsen Anne Glæsel .

form f or udsmykning.Der føres p.t. forhandl i nger med udsmykningsfi :æiaet som pyntede
for o s sidste år. ·, ,gså i o et te tilfælde vil
der blive opslag

P . S . Du kan ogsi købe kort og kalender t i l fordel
for Amnesty International .
"Et l i lle lys :[ mørket "

GLÆDELIG JUL •'
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Vores gadenavne.
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Heisesgade.
Peter Arnold Heise v ar indfødt Københavner fra
1830 . Han opgav at studere og begyndte med mu sikken istedet for . Først hos Berggreen, så i
Tyskland.
Hjemkommet herfra kom han under indflydelse af Gade , og da han flittigt deltog i
det Københavnske studenterliv, blev han gode
venner med datidens digtere, bl. a . Hostrup, der
også kom til at præge hans musik.
Heise er vel nok den,
der idag er mindst k en dt
af de komponister der har lagt navn til vore ga der, hvilket nok ikke mindst skyldes, at ku n e t
af hans "store" værker - operaen "Drot og Harsk"
- spilles i dag. Hans mest spillede værker, er
hans romancer og sange til tekster af Øhlenslæ ger , Ingemann, BjØrnsson, Ibsen osv, og den k e n der alle - - - ja , altså uden at vide, at de t er
Heise der har skrevet musikken!
Hvad for eksempel med :
Husker du i høst og hvad med den flotte med det rigt svungne kla verakkompagnement :
Ørnen flyver - ("Ud vil jeg ud, åh så langt
langt, langt, over de høje fjelde - ~>Heises blev som 27-årig, musiklærer i Sorø, hvor
de idylliske forhold fremmede hans skaber e vner .
Da han var 35 , flyttede han tilbage til København. Hvor han resten af sit liv levede af sin
musik .
Han døde uventet under et landophold i 1879, kun
49 år gammel.
PS: Flere har bebrejdet mig, ikke a t b ringe b i lleder af komponisterne i mine artikl e r.
Jeg undskylder , og lover at bring e dem all es ammen som afslutning på min art i kke l serie.

$
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Huscjcrforcningco
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HRDDRLRLSBR FRA HUSBJBRFORBNINGBH
Nye vedtægter.

Bestyrelsen har nu - med sagkyndig assistance
fra vores advokat - udarbejdet forslag til nye
vedtægter.
Vedtægterne har gennemgået en kraftig redaktionel kur, sA de er blevet lettere at forstA, og
finde rundt i.
Ud over, at paragrafferne omkring voldgiftsmændene er fjernet, (disse har, som tidligere sagt,
ikke været i funktion i mands minde), er der ikke foretaget nogen principielle ændringer.

-

Forslaget vil blive udsendt sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling, og
vil blive behandlet her.

(fteDf:HO/ff JfEHfl KfltAJ&I-
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Parkering.

0

I dR Vo~ ÆtVAYlt
1 ~1\:tre1c / TiM

(Ah nej, ikke nu igen! l Jo, desværre).
Der er stadig for mange der ikke kan finde ud af
at parkere korrekt. Så sent som i dag til morgen
mAtte R98 bruge hornet fordi der var en der havde stillet sin bil i den forkerte side!
Der ml heller ikke parkeres i gågaderne. Ligesom
parkering foran det trafikfrie opholdsareal i
Berggreensgade (udfor nr 10) ikke er tilladt .
Det er en redningsvej.
Det kan oplyses, at foreningens beholdning af
parkeringssedler pA 1000 stk nu er opbrugt, så
vi mA trykke et nyt oplag!
Bestyrelsen har haft et møde med politiet om en
ny/ændret skiltning. Pga sygdom hos den ansvarlige hos politiet, har vi desværre ikke fået no get endeligt herom endnu.

_3 af. SVKKE~

VANILLE.

f.ØDVIN
C.

•

Bestyrelsen
November 88

/6.
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KØB - SALG

KASSEREREN MEDDELER:

EFTERLYSNING - AFHENTNING
0

I løbet af kort tid vil der blive udsendt
giroopkrævninger på det ekstrakontingent,

tur-model

som generalforsamlingen 1988 vedtog at op-

længde ca.

kræve til financiering af den lovpligtige

0

1,60 m

Jeg beder medlemmerne betale hurtigst mu-

nye lyse og mørke grå

Restancer på kontingent 1988 er nu overdraget til retslig incasso, og restanterne skpl

Med venlig hilsen

0

0

0

c.-

,

~

str. 37

'
C
C

e

t i l salg samlet eller

C

hver for sig.
C>

Henvendelse

6

Nielsen/Jordt Weysesgade 27 c
01 18 00 08

være hurtige, hvis de vil undgå at skulle betale omkostninger til advokaten!

~

C,

samt et _par næsten

så vil kunne spare at betale renter.

•

Q

C

bambus stave

skistøvler i

0

t,,

C'

med bindinger og

udbygning af fællesantennen med TV 2.

ligt, da foreningen ( og derved medlemmerne

ø
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LEDER
skriv det allerede nu i

din kalender) og ca 1-

2 uger inden mødet opsætter vi en seddel i
Dette nummer af Kilden kan nærmest kaldes et

udhængsskabet i

Kildevældsgade ved torvet."

ungdomsnummer.

Charlotte fra Kuhlausgade har fået lyst t i l at

Næste redaktionsmøde afholdes

få offentliggjort nogle af sine skriverier i
Kilden,

og Signe og Barbara har,

julenummeret,

ONSDAG DEN 24.

ligesom i

MAJ 1989

kl 19.30

lavet et par sider t i l rubrikken

"Fra børn t i l børn",

og

hos SIGRID JENSEN KUHLAUSGADE 33

Ud over ungdomsindlæggene har vi fået et
indlæg om børn og biler i

Berggreensgade,

et

historisk hjørne fra Ole Faurhøj og to sider
med meddelelser fra husejerforeningen,

Hvor du er velkommen t i l at møde op og
deltage.

blandt
Alle indlæggene skal afleveres t i l en fra

andet om den kommende generalforsamling.

redaktionen inden den 24.

hvis de

Det er dejligt at Kilden bliver brugt.

skal med i

Ovenstående indlæg er afleveret t i l

Indlæg der afleveres senere vil blive gemt til

redaktionen efter den fremgangsmåde vi beskrev

Kilden nr.

i

Kilden nr.

stadig,

Kilden nr .

maj 1989,

36 .

37.

30 december 1987, den følger vi

men nu har vi også i

sinde at håndhæve

den .
"Det er nemt nok at få et indlæg i
indlægget e~ skrevet,

i

Kilden .

Når
REDAKTIONEN

hånden eller på

Margit Fjalland

Kuhlausgade 6

Ol 29 13 11

du det t i l en fra redaktionen inden næste

Sigrid Jensen

Kuhlausgade 33

Ol 29 90 43

redaktionsmøde.

Susanne Jordt

Weysesgade 27

Ol 18 00 08

maskine i

skrevet i

størrelse som en bladside,

afleverer

Næste redaktionsmøde er altid

Kilden,

(det står på denne side,

så

Vibeke Gillies Kildevældsgade 6

01 18 33 75
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"STJERNER PÅ OPVASKEN" af Charlotte Hoff.

Gerda er tretten.
Lav, med leverpostejfarvet hår, opstoppernæse, tunge,
brune briller og runde ben. Hun får ofte næseblod,
fordi hun piller meget næse. Det er en af hendes
yndlingsbeskæftigelser. Den anden er at drømme. Hun
kan drømme overalt. I skolen, på w.c, selv når hun
bliver skældt ud. Altid.
Lige nu står hun over opvasken og drømmer . Hun bor i
det store land mod vest - U. s. A. Bor i en lille, nej,
kæmpe hytte. Der er masser af heste, der græsser.
Hun er, lige som Marilyn Monroe var. Ung, smuk,
sexet. Med stor barm. Blake er den mand, hun elsker.
Han har en masse små sorte krøllede hår på brystet.
Er mandig. Med muskler. Lige som Jens fra
grønthandleren. Hver aften spiser hun og Blake rejer
og drikker champagne. Bagefter hygger de sig i den
store, lyserøde dobbeltseng . De husker Planen. (Med
knopper) . Sengen har forhæng . De har en
opvaskemaskien til at klare opvasken.

,,

/,t

I

I~

om morgenen, nå.r de står op, spiser de ristet brød
med russisk kaviar. Juice. Og den daglige
vitaminpille . Dem fra Matas. Bagefter tager hun
mælke- nej, flødebad . Og bliver endnu smukkere.
Krøller sit hår. Lægger en sexet, tung makeup. Med
rød mund. Kysser spejlet. Husker skønhedspletten.
I dag skal den være . . . brun eller sort? Oppe eller
nede? Højre eller venstre side? Det er svære
beslutninger, der skal tages . Hun slutter med at
barbere benene og vælger det lille hvide dress.
Blake har en barbermaskine, hvor man kan indstille,
hvor lange skægstubbene skal være. En milli.meter.
Halvanden millimeter. I dag vil han have en
millimeter. Han går i bad . Bruger en halv flaske
Boss. Han er slank og smidig. Brun. Han tager et par
cowboybukser på. Valentino. (Friske fra køleskabet).
Den elegante, ternede ·skjorte, knappet ned, så. man
kan se den mandige kæde.

b.

1,

Nh de begge to er færdige, skal de køre. Et vigtigt
valg skal træffes. Porschen eller Alfa Romeoen? Eiler
noget mere diskret som Limousinen? De kunne også tage
det turkise rugbrød? Men nej, det bliver den lyserøde
Porsche . Hun elsker lyserødt. Det er feminint. Blake
kører hende ind til byen, hvor hun skal til
pressekonference, modeopvisning og bagefter købe tøj
sammen med alle sine søde veninder. Blake kører
tilbage. Han skal ud og nedlægge tyre, tæmme heste og
meget andet.
Hun spiser frokost på en fin restaurant. De fh
frØlh og regnbueis. Hun kan ikke spise op og lægger
pænt kniv og gaffel på plads. Hun må jo tænke på
figuren. Han er til frokost hos sin ven, Garry. Men
først bodybuilding. Musklerne svulmer.
"Cancergrillen". overhovedet ikke svedige, og med
håret siddende perfekt, spiser de. Masser af mad, så
de kan blive endnu større og endnu stærkere. Bagefter
ryger de og snakker om damer.

8,

Ved fem-tiden henter Blake hende. De tager hjem. Hun
gør sig endnu engang i stand. Opfrisker skønhedspletten, læbestiften, pudrer næsen. Chanel no. 5 .
Hun skifter til den lyseblå, udringede balkjole til
hundredetusinder. Blake kommer mere Boss på, skift-er
til den sorte smoking. De tager ind til byen. De skal
til et meget fint bal. De spiser, og Blake byder
hende op, kysser hendes lange, hvide elegante handske
og fører hende rundt. Hun elsker at mærke hans stærke
arme om sig. Han træder hende ikke over tæerne. De
danser så smukt, at alle stopper op for at se på dem.
En fotograf tager billeder. Hun ved, at næste dag er
de på landets fornemste blads forside. Senere, da der
er kommet flere mennesker ud på dansegulvet igen,
fører Blake hende let ind i et afsides beliggende
rum . Han kysser hende lidenskabeligt. Hun henånder
lykkeligt . Bagefter gh de ud og blander sig med
selskabet. Hun har netop påbegyndt en samtale med
Hendes Majestæt Droningen, da en uhøflig person
tillader sig at prikke hende på skulderen. Irriteret
vender hun sig om, kun for at se sin mor. En sur mor.
Gerda kan se det på munden. Den er tynd, knebet
sammen .

"Er du ikke snart færdig." Moren kigger hvast på
hende. Gerda mærker brillerne snære mod næsen. Moren
begynder at lire det sædvanlige af. Gerda vender sig
om og kigger ud ad vinduet. Morens monotone stemme
kværner i baggrunden.
Gerda drømmer.
Videre .

BØRN OG BILER

I:>et

h:isto:r :isk.e

h...i ø r n e

Nu ha r

Vores gadenavne.

i

meg et glade fo r

H C Lu11byesgade.

k v a rt ere t
det .

Der

i

10 år og været

har dog været en

stadig irritation Par k er i ng af biler i

H C Lumbye må vel nok siges, at være den mest
kendte af "vores "
komponister. Hvis nogen
skulle sige "Hvem"?
behøver man blot at sige :
"Champagnegaloppen" ! , så er der ingen der er i
tvivl.
H C Lumbye blev født
i København i 1810, og var
i
hele sin
levetid musiker og komponist (han
kald te sig : "Dansekomponist" .
I sine unge var han trompeter ved hestegarden,
og skaffede sig da biindtægter ved at levere musikken til datidens mange baller for " de fine".
Da Strauss · og Lanners Wienervalse i slutningen
af 1830'erne blev indført i Danmark , dyrkede han •
den nye genre , ikke blot som komponist, men også
i det dirigenthverv ved Hotel d"Angleterre, som
han havde fået .
Da Tivoli åbnede i
1843 var han selvskreven som
chefdirigeni og komponist i koncertsalen der .
Dette hverv havde han i 29 år, indtil han i 1872
måtte holde op på grund af døvhed .
Han døde i. 1874 .
Udover hans mere end 400 "lette " kompositioner ,
af valse , polkaer ,
galopper, marcher osv, fik
han også skrevet syngespil (mindre kendt i dag),
balletmusik ( " F,jern fra Danmark " og " Napoli") ,
fantasier (f eks "Drømmebilleder) .
Hen just hans glade,
lette og yndefulde musik
Rjorde ham umådelig populær , ikke alene i Dan mark, men i hele verden (dengang).
Af hans mange bØrn , fortsatt e Carl Christian i
faderens spor, idet han i mange år dirigerede et
af Tivolis mindre orkestre, Georg August kompo nerede - uden dog at have faderens format. Amalie dyrkede også musikken,
men hun er dog nok
mest kendt for at være mor til sanger- og komponistbrødrene Høeberg.

lo

vi b oe t

6l c~

v ores

legegade .
Vi

ha r

gennem å r ene

at gø r e noget ved ,

p r ø ve t
at

p å fo rs k ellig måde,

sk i ltene ikke bli v e r

taget al vor ligt.
Vi ha r

hen v e n dt os t i l bestyrelsen om at få

beplant n ing l igesom i
Be r ggreensgad e .

de n a n den ende af

Det kun ne v i

g od t ,

men ku n

h v is e n unde r skriftindsamling viste flertal .
Den fik vi lavet ,

og d e t

k un halvdelen,

var

der v ille .
En begrundel se fo r

Nej v ar d et sikker -

hedsmæssige v ed s ygdo m/ bra n d.

Vi

mene r

ik k e,

at et b l o mste rbed er nog en f o r hi n d r ing fo r
f . eks e n b ra n dbil,
i

a f t en i

h vo ri mod d e 2 række r

leg egade n ,

b ile r ,

er umuligt f or en st o r

bil at p a s se l-e .

Hv or f o r

er d et s å v i gt i g t,

kun o m n a t t e n,

og v i

denne b e b y g ge l se i

ha r

n ogle holder endda

jo man ge bi l er i

forho ld t i l pl a dse n t i l

p ar kering.

Fordi vi ha r
legegaden ,

I I.

2 bø1

11 ,

som

vi

vil ska l

l e ge

i

oy som vi prøver at lære at ret t e

s.1.g e.fter bl.a .

tra.fiksJ.:ilte .

Den lille på 3 år får at vide,

I

\\

på fortovet

og

i

legegaden,

sikkerhed for biler .

du må kun være

der er du i

KILDEN - Regnskab for 1988.

Men det er svært at se en

forskel,

,
\

starter og kan ikke skelne hvor lyden kommer

0Yerførsel fra. 1987:

2.343,96

fra.

Beboerbidrag:

1.840,00

Den store på 8 år er meget oprørt over de

Bidrag fra Husejerfor.:

7.ooo,oo

voksnes manglende respekt for skiltene,

Renter:

1

\

og han bliver bange,

Indtægter:

\

når en bil

q,g

141,44

opfordrer os t i l at gøre noget.
\

V'i vil ikke sæt te flere grønne sedler på <,

Udgifter:

bilerne,

Trykning af KILDEN:

men hellere bruge energien t i l $t

skaffe borde og bænke,
snemænd i

legegaden,

videre???

blomsterbede og l~ve

Diverse:

835 1 00

Hvordan kommer vi

8.479,45
diff.:2.845,95

/

· --.,

7.644,45

Renter:

22,12

Overførsel til 1989:

l

Hilsen fra

Forventet udgift febr.89

Ulla Liberg

Overførsel til 198~

2.868,67
ca

2.500,00

ca 368,67

Berggreeqsgade 54
Købeiihavn Ø

Budgetforslag for 1989:
Trykning:
Diverse:
Overført fr.a 1988:

ca. 9.ooo,oo
ca.

800,00
368,67
9. 431,33

1lu~('j""rloreningen
i Stråndvl:'jskvartue1

Dette er for ikke at risikere unødige udgifter,
idet husejeren selv skal betale for en tilkaldelse af antennefirmaet, hvis fejlen ikke er i
det udvendige antenneudstyr.
Henvendelser om fejl i det udvendige antenneanlæg (og kun det), bedes stadig rettet til:

MEDDELELSER FRA HUSRJERFORENINGHN

Ordinær generalforsamling.
Foreningen afholder ordinær generalforsamling:

Tirsdag den 21. februar 1989, kl 19.30 i
Roforeningen KVIK, Strandvænget 53.

Carsten Ohnsen, Heisesgade 37, tlf 01 18 01 90.
Vedligeholdelsesforskrifter.

Udover de sæd van 1 ige punkter -vi 1 dagsordenen indeholde punkter om :
Nye vedtægter (se KILDEN nr 34), og
Trafiksanering i Hornemannsgade (se
også KILDEN nr 34).
Indkaldelse med dagsorden, skriftlig beretning,
regnskab og budgetforslag, vil blive udsendt
efter bestemmelserne i lovene til alle husejere.
Som noget nyt, vil vi i Ar - da flere ældre har
beklaget sig over den lange vej til Roforeningen
KVIK - forsøgsvis, etablere en kørselsordning
for ældre. Disse vil ·, når de dagen fØr henvender
sig til Carsten Ohmsen fra be~tyrelsen, kunne
blive transporteret i taxa, til og fra general forsamlingen . Nærmere om dette vil fremgå af
indkaldelse .
Forslag fra husejerne bedes sendt/afleveret til
formanden : Ole Faurhøj, Berggreensgade 12, senest lørdag den 18. februar 1989.
\

.

Fællesantan·n eanlægget.
Så kom TV2 endelig igang, og alle skulle kunne
se programmerne tydeligt. Skulle der være problemer så vil vi anbefale følgende procedure:
- Er TV - apparatet korrekt indstillet? (En TVservicemand - ikke antennefirmaet).
Hvordan er modtageforholdet andre steder i
huset eller hos naboen? (Lån evt naboens TV
og prøv med dette).
- Er der andre naboer der har problemer?

Vedligeholdsforskrifter (anvisninger) for vore
er under udarbejdelse, og vil blive bragt som
"følgeton" her i KILDEN, men vil selvfølgelig
også blive udsendt samtidig til alle husejere,
når det er færdigt.

KILDEN.
Atter i Ar har bestyrelsen flittigt benyttet
KILDEN til meddelelser, og bortset fra nogle
misforståelser (se KILDEN's Leder i nr 34),
der skyldtes, at redaktionskommitteen havde ændret modtagelsesproceduren uden at meddele bestyrelsen dette, har der været et godt samarbejde med bestyrelsen.
Vi er stadig flittige brugere af KILDEN til at
sende "midtvejsmeddelelser" (som der har været
en del af sidste år) ud med.
Vi kunne dog også - ligesom den nuværende redaktionskommitte - Ønske, at lidt flere ville deltage i arbejdet.
Indlægget i nr 34 med forslag til emner i KIL DEN, vil vi også opfordre "talenter" blandt beboerne til at følge .
Sluttelig en tak til redaktionskommitteen for
samarbejdet.
VAl mødt til generalforsamlingen.
Bestyrelsen
Januar 1989

J'i

3/4 l

Mælk

50 g Smør
40 g gær
ca.

1 kg Hvedemel

50 g Sukker
1/2 tsk.

Kardemomme

1/2 tsk.

Salt

,,
Bages ved 200° i

ca .

50 min.

0

c,GOD PASKEoo

KILDEN
NR.
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LEDER
Redaktionen ønsker alle læsere og kommende
skribenter en rigtig god sommer,

og vi glæder

os t i l at se de bugnende brevkasser t i l

Vi har et beboerblad her i

kvarteret:

"KILDEN".

august.

Ja du sidder rent faktisk med det i
øjeblikket.

Næste redaktionsmøde afholdes
TIRSDAG DEN.

29.

hånden i

AUGUST 1989 KL 19.30

hos VIBEKE GILLIES KILDEVÆLDSGADE 6

Hvad er et beboerblad?

Et beboerblad må som ordet siger,

være et blad

for beboerne.

Hvor du er velkommen t i l at møde op og

Hvem skriver i et beboerblad?

deltage.
Ja - igen må det vel være beboerne, der
Alle indlæggene skal afleveres t i l en fra
redaktionen inden den 29.
skal med i

Kilden nr.

bladet.

aug 1989, hvis de
I de sidste par numre af "KILDEN" har der

37.

Indlæg der afleveres senere vil blive gemt til
Kilden nr.

skriver i

været forskellige ideer og oplæg til,

hvad

"KILDEN" kan benyttes til.

38.

Vi fra redaktionen har erfaret,
nogle beboere,

der forventer at vi nu tager

fat på de ideer og oplæg,
ja der er sågar nogle,

REDAKTIONEN
Margit Fjalland

Kuhlausgade 6

Ol 29 13 11

Sigrid Jensen

Kuhlausgade 33

01 29 90 43

Susanne Jordt

Weysesgade 27

Ol 18 00 08

Vibeke Gillies Kildevældsgade 6

Ol 18 33 75

at der er

der er fremkommet,

der mener,

at vi bør

lave opsøgende journalistik, finde ud af
hvornår der er runde fødselsdage,

eller

hvornår der sker andet spændende i et af vores
små huse.

Det har redaktionen ikke i sinde at gøre 11
Vi har ganske enkelt ikke tid t i l det,

og alle

er gået ind til arbejdet med bladet ud fra
følgende indstilling :
Vi er villige t i l at stille vores arbejdskraft
gratis t i l rådighed for at indsamle,
renskrive,

dekorere,

og opsætte et beboerblad,

hvor indholdet kommer fra beboerne og
husejerforeningen ,

vedtagelsen afgør,

m~nge gange det skal komme,

hvor

samt hvor meget vi

kan tillade os at flotte os med rastning af
fotografier,

farvelægning og præmier ved

konkurrencer.

Hvis beboerne ikke har noget,

de ønsker at

viderebringe til andre læsere af "KILDEN",
eller h~is generalforsamlingen ikke ønsker at
bevillige penge t i l "KILDEN" Ja så findes "KILDEN" ikke .
Til dette nummer af "KILDEN" har vi modtaget
indlæg,

som sammen med vores leder og

illustrationer gør det muligt at få et fyldt
blad .

Det er vor mening af udgive en VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING, når
"føljetonen" er afsluttet , så hvis der er beboere, der har kommentarer eller rettelser til afsnittene, er de velkomne til at
kontakte os.
Vejledningen er skrevet - i stor taknemmelighed - med HOLD HUMLEBY VEDLIGE-vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vester Fælledvej - som forbillede.

Isolering, opvarmning og ventilation har til formål at skabe et
godt indeklima uden fugtproblemer, der har betydning ikke alene
for vores velvære , men også for vores helbredstilstand.

der via budget-

om bladet skal komme,

Det første afsnit, som bringes her, handler om isolering, opvarmning og ventilation. De følgende afsnit bliver: Murværk og
Skorstene - Tag, tagrender og nedløbsrør - Kælderen - Vinduer og
døre - Ombygning.

ISOLERING, OPVARMNING OG VENTILATION

og hvor det er

generalforsamlingen,

I dette og de følgende numre af KILDEN vil bestyrelsen udgive en
VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING - bragt som "føljeton" - som et supplement til Facaderegulativet.

Isolering medvirker herudover til at begrænse de betragtelige
udgifter til opvarmning af husene .
Det er derfor naturligt at behandle disse tre væsentlige spørgsmål i sammenhæng.
Udefra skyldes fugtproblemer oftest regnvand, der kommer ind i
huset via tilstoppede brønde , tilstoppede tagrender, utætte tagnedløb, utætte tage, brandkamme, skotrender eller vinduer. Der
kan naturligvis også være egentlige brud på vandrør eller afløb .
Fugt kan endelig komme nedefra gennem jorden .
Fugt indefra stammer fra brugen af boligens forskellige rum og
er derfor særlig udtalt i badeværelser, køkkener og soveværelser . Denne slags fugt kaldes kondens.
Da fugt kan give råd, svamp og andre frygtelige skader, er det
vigtigt at være opmærksom på symptomer på fugtskader .
Fugtproblemer viser sig som mere eller mindre tydelige vandskader . Vand kan således dryppe ned gennem huset fra et utæt - tag
eller et tæret vandrør. Hyppigere ser man dog mildere symptomer
som dug på vinduerne og/eller jordslåede pletter på ydervæggene ,
især bag møbler, malerier og gardiner .
Disse to fænomener er tegn på et dårligt indeklima og indebærer
en øget risiko for angreb af råd og svamp i vinduer og andet
træværk . Der er derfor al mulig grund til at sætte ind over for
fugtproblemerne, også selv om de ikke viser sig på nogen akut
måde.

Faktisk bør man et par gange om året gå hele huset igennem for
fugt. Vær især opmærksom på følgende steder: tagkonstruktionen ,
loftsgulvet, eventuelle skunkskabe, ydervægge og vinduer.
Fugt på ydervægge kan undertiden direkte mærkes ved berøring,
men viser sig normalt som sorte pletter, muggen lugt eller løstsiddende tapet .
For at hindre kondens kræves en god ventilation - en kort udluftning med gennemtræk , om vinteren blot 5 minutter , et par
gange daglig, så rumtemperaturen ikke sænkes væsentligt . Herved
kan man fjerne dug på vinduerne og muligv is også fugten på væggene .
I kælderen er der et særligt behov for ventilation, og også i
køkkener og baderum må der sikres et godt , konstant aftræk,
eventuelt ved hjælp af mekaniske ventilatorer .
Det er desuden vigtigt, at alle husets rum får en vis minimumsopvarmning i vinterhalvåret, også selv om de ikke bruges konstant.
Isolering kan også bidrage til løsning af fugtproblemer . I denne
sammenhæng er det vigtigst at forbedre vinduernes isoleringsevne
og at efterisolere særligt udsatte flader, bl.a . skråvæggene på
2 . sal.
~e fleste af vore huse er efterhånden forsynet med centralvarmeanlæg - fjernvarme eller centralfyr . Centralvarmen gør det enkelt at holde ensartede og stabile rumtemperaturer , og holde husene fugtfr i.
En vis grad af automatik i r e gulering af varmen er fornuftig .
Mest oplagt er termostater på radiatorerne og et tænd-/slukur på
fyret .
Vore huse er bygget af massiv mur og kan derfor ikke hulmursisoleres. En udvendig isolering af murene er udelukket af ark itektoniske årsager , og en indvendig isolering vil formindske de i
forvejen små rum .
Efterisoleringen må derfor begrænse sig til :
vinduer:
loft
kviste
skråvægge/skunke
paneler under vinduer
etageadskillelse o ver kælder (hvis kælderen e r kold).
Sk råvæggene på 2 . sal gi ver et stort varmetab og bør isoleres .
Den simpleste måd e er at lægge 75 mm mineraluld ind i tagkonstrukt ionen ( s å der stadig er 5 cm luft under lægterne J • Dette
er dog de fleste steder umuligt p . g . a . indskudsbrædder. Alter nativt . kan man -isolere indvendig med f.eks . 200 mm ( der ifølge

Bygningsreglementet opfylder de krævede isoleringsværdier for
lofter) og opsætte en ny skråvæg . Den bedste løsning er dog at
rive den eksisterende skråvæg ned og montere lægter, så der bliver plads til 200 mm mineraluld i konstruktionen.
Etageadskillelsen til loftet , som er bygget op omkring hanebåndet, bidrager også til en stor varmeregning og/eller nogle kolde
ru~ på 2. _sal. På grund a~ sin konstruktion er denne etageadskillelse ikke så let at isolere . Man kan lægge mineraluld på
loftsgulvet (og bygge en ny gangbro ovenpå), men kold luft fra
undersiden af taget kan fortsat strømme ind . Selv om denne løsning erfaringsmæssigt hjælper noget , er det en bedre ide at tage
gulvet op og fjerne indskudsleret og erstatte det med 200 mm mineraluld,
I de fleste tilfælde er der ingen grund til at isolere selve
tagfladen i loftsrummet (hvis etageadskillelsen først er isoleret) . Et uisoleret tag er lettere at overvåge og vedligeholde .
Det skal i denne forbindelse nævnes , at indretning af opholdsrum
på loftet ikke er tilladt -iflg . bygningsreglementet .
Mellem kælder og stueetage bør lægges 100 mm mineraluld, medmindre kælderen er opvarmet , f.eks . af spildvarmen fra varmeveksler .
Paneler under vinduerne bør fjernes, og hulrummet fyldes med mine~aluld . Eventuelt kan anvendes særlige radiatorplader , som under de beskedne pladsforhold yder en bedre isolering .
Alle disse efterisoleringer skal udføres " efter bogen " , dvs . med
en tæt dampspærre (af alu- eller plastfolie) på isoleringens inderside. Dampspærren skal forhindre, at vanddamp trænger ud i
konstruktionen og danner kondens med deraf følgende risiko for
råd og svamp . På isoleringens udvendige side anbringes ofte e t
vindtæt (men ikke damptæt J lag. Især i tagkonstruktionen skal
der altid· sørges for god ventilation under tagfladen - min. 50
mm .
Det må anbefales at søge kvalificeret hjælp hos håndv ærkere eller arkitekter/ingeniører, når husene skal isoleres . For at forstå isoleringens grundprincipper , er det desuden en god ide at
studere speciallitteratur om emnet . Forkert udført isolering er
værre end ingen isolering .
Der skal endelig gøres opmærksom på, at huse, som sælges efter
1. januar 1985, forinden skal gennemgås af en registreret energikon~ulent . Konsulenten udarbejder en såkaldt varmesynsrapport ,
og hvis huset opfylder kravene i Bygningsreglement 1982, kan der
udstede s en energiattest, som givetvis forøger husets værdi.

PETAN

"N.N.-NATURLIG NARKO, NELLY NIELSEN .. . eller hvad???"

af Charlotte Hoff

Ude mod øst, hvor solen langsomt spredte sine gyldne
stråler hen over det bugtede landskab, var fuglene
begyndt at synge. En svag duft af syrener blandede
sig med den landlige duft. Nu og da anedes en svag
bevægelse i bevoksningen, men ellers var der
fredeligt. Det tegnede til at blive en varm dag.

Kom
og spil
med

-~

Vi spiller hver lørdag fra kl . 12
på hammerkastbanen
Fæl ledparken
og hver onsdag aften fra kl . 19
foran posthuset
ved Tria nglen

ØBRO

PETANQUE

KLUB

Nellys værelse var lille og halvmørkt. Kun ganske
,,,;dt lys trængte ind gennem det beskidte vindue. Der
~cod en grå kommode skråt til højre for briksen, hvor
hun lå . På kommoden rn der en brækket børste, nogle
papirer, en sprøjte og en rød tusch, der ikke duede .
For enden af værelset var der en ussel vask med et
fedtet spejl over. Hun lå og stirrede op i loftet
Hendes læber begyndte at sitre, og hun gruede for at
krampetrækningerne skulle komme igen . Hvor længe
havde hun egentlig ligget her? Hun lukkede Øjnene og
prøvede at tænke klart. Tolv timer? Tretten? Hun
havde under alle omstændigheder ligget alt for længe.
Gad vide, hvad klokken var. En ting var i hvert fald
sikker; hun skulle snarligst have penge til et
ordentligt skud, ellers var den gal . Spørgsmålet var
bare, hvordan. Hun støttede hænderne mod sengen, og
kom forsigtigt op at sidde. Straks rullede
kvalmefornemmelserne igennem hende. Hun prøvede at
ryste dem af sig, men greb hurtigt skålen, hvor
gårdsdagens få madindtagelser havnede. Et Øjeblik var
un svimmel, men det gik over . Hun kiggede rundt i
værelset. Der så nogenlunde ud. Hun gik hen til
spejlet; det var vist ikke, hvad man kunne sige om
hende . Den blå mascara var tværet ud i hele ansigtet,
håret uglet, og en bums var vokset sig rød og stor på
den ene kind. Hun prøvede at at klemme den ud, men
det var håbløst. Lige som alt andet. Hun havde
allermest lyst til at lægge sig ned og sove , men hun
vidste, at hvis hun ventede ret meget længere, ville
abstinenserne blive uudholdelige. Hvordan skulle hun
skaffe penge? Der var ingen kunder på denne tid af
dagen , og der ville næppe komme nogen de første fire

Jo
timer, altså var den vej udelukket. Pludselig slog en
ide ned i hende. Mor. Hvornår havde hun sidst været
ude at besøge hende? Det var vist et godt stykke tid
siden. Kunne hun godt være bekendt at spørge om
penge? Hun tog en rask beslutning: Hun ville hurtigst
muligt se at komme ud af døren. Hun tjattede lidt
vand i hovedet, vaskede make-up'en af, tog en kam
gennem håret og skiftede tøj. Nu så hun vist
præsentabel ud. Så meget hun nu kunne komme til. Hun
sikrede sig lige, at hun havde smøger med, inden hun
smækkede. På trappen lå der de sædvanlige
engangssprøjter. Den skarpe sol skar hende i
ansigtet, da hun trådte · ud. Hun missede med Øjnene .
Det blæste lidt.
Nede på hovedbanen gik hun ind i supermarkedet. Hun
gik formålsløst rundt. Hun bestemte sig til ikke at
købe noget, og gik hurtigt ud. Nede på perronen var
toget lige kørt ind. Hun skyndte sig at hoppe på. Da
hun trådte ind i kupeen, kunne hun mærke folks blikke
på sig. Hun følte de så lige igennem hende, så hvad
hun levede af. Hun følte sig beskidt. Kvalmen tog
til. Hun var lettet, da hun stod af. Hun nåede, at se
en lille pige gå ind i toget sammen med sin mor. Hun
havde pludselig enorm lyst til at være i pigens sted.
Det at være barn igen. . . Ikke at skulle sørge for
noget selv, ikke . skulle have ansvar. Og først og
fremmest, at blive holdt af. Hvis hun dog bare kunne
tage en kold tyrker. Hun lovede sig selv, at dette
snarlige skud, skulle være det sidste. Nu var det
alvor. Hun gik ud fra stationen. Hun kunne genkende
det hele. Kiosken, strikkeforretningen. Intet havdeforandret sig. Der sad stadig gamle drankere på
bænken ved siden af stationen. Hun skyndte sig forbi
dem.
"Hej søster, vent lidt ! ", råbte en af dem uventet.
Hun !'1astede videre. Da hun drejede ind i gaden, satte
hun 1 løb. Ved nummer syv stoppede hun. Hun fandt
den rigtige knap og trykkede. Hun ventede. Der MATTE
være nogen hjemme. Der skulle. Hun strøg irriteret et
par usynlige hår væk fra panden. Pludselig lød det
frelsende genkald. Hun trykkede håndtaget ned og løb
ind i opgangen. Der lugtede hjemligt af hvidkål~
Døren på første stod på klem. Moderen stak hovedet
ud: "Nårh .... er det dig ... 11

)

)

,

"Hvordan går det?" spurgte Nelly lidt for ivrigt, så
det lød falsk .
"Joh tak, udmærket. Man har jo sine bekymringer i ny
og næ ... "
Hendes mor så fraværende ud. Lige pludselig forekom
det Nelly umuligt at skulle spørge om penge. Moderen
vidste jo, hvad de ville blive brugt til. Hvem ville
give penge til et sådant formål?
"Du kan jo sætte dig", foreslog moderen med en træt
bevægelse ud mod køkkenet. Nelly fulgte hendes
anvisning. Hun blev ikke overrasket, da en bølge af
rystelser rislede gennem kroppen. Moderen kiggede
opgivende på hende:
11
Nå, så er den gal igen ... "
Nelly nikkede halvkvalt.
11
Kan jeg låne nogle penge ? "
Moderen kiggede intetsigende på hende.
Tusmørket var ved at sænke sig. Enkelte græshopper
blev stædigt ved med at spille . Eilers hørtes en
vedvarende summen fra myggene. Ude i det fjerne
glimtede lysene fra motorvejen. En ugle tudede.
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MEDDELELSER FRA HUSEJERFORENINGEN
Love/vedtægter.
Husejerforeningen ·
i Strandvejskvancrct

Ordinær generalforsamling.

Foreningen afholdt ordinær generalforsamling:
Den 21. februar 1989.
Der var 69 huse repræsenteret.
Referat er udsendt.
Her skal kort resumeres:
- Bestyrelsens beretning og regnskabet blev godkendt (1 husejer stemte imod regnskabet).
- Forslagene til nye vedtægter blev - med 5 ændringsforslag - vedtaget med 67 stemmer for, 1
stemte imod og 1 undlod at stemme.
- Forslaget om trafiksanering i Hornemansgade
blev vedtaget (3 stemte imod).
- Budgetforslaget blev godkendt (2 stemte imod).
- Valg til bestyrelsen blev genvalg uden afstemning.
Ekstraordinær generalforsamling.

Selv om de nye vedtægter på den ordinære generalforsamling var vedtaget med 2/3'dels majoritet, var det nødvendigt at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling for endelig vedtagelse af de nye vedtægter, da der ikke var mødt
mindst halvdelen af medlemmerne.
Denne ekstraordinære generalforsamling blev afholdt~ Den 14. marts 1989.
Der var 31 huse repræsenteret .
Referat vil blive udsendt.
Resultatet af den ekstraordinære generalforsamling blev kort og godt:
- For den endelige vedtagelse af de nye vedtægter stemte 19 . Imod stemte 12.
Vedtægtsforslaget var dermed faldet, idet der
ikke var 2/3 majoritet.

I anledning af, at forslag til nye vedtægter nu
- for tredje gang indenfor kort tid - er faldet.
Har bestyrelsen gjort sig nogle tanker.
- De to første gange for 10-12 år siden, faldt
forslagene formentlig fordi visse fandt dem for
vidtrækkende m h ' t beføjelser.
Dette havde fået bestyrelsen til denne gang
da ønsker om nye, brugervenlige vedtægter atter
var rejst af husejerne - kun, at modernisere
dem. - De "varme" ting omkring hvad der afholdes
udgifter til, blev der · intet ændret ved . ~ Moderniseringen gik også ud på at fjerne noget ~
r ent "historisk" som voldgiftsmændene, som ingen
kunne huske havde været brugt.
(Og der er dog stadigvæk nogle, der har boet her
siden deres barndom for 50-70 år siden)
Hvad gør vi galt?
- Hvo~ var de 54 husejere der var med til at
vedtage forslaget på den ordinære generalfotsamling henne til den ekstraordipære?
·
Var blot 4 (fire) flere af disse mødt op, var
forslaget blevet endelig vedtaget!
(Der var vel ingen der stemte for på den ordinære generalforsamling, og imod på den ekstraordinæ r e?)
I

- Hvorfor mødte de 11 husejere der var med til
at stemme forslaget ned på den ekstraordinære
generalforsamling ikke op på den ordinære generalforsamling?
- De forslag til vedtægter vi nu har liggende,
t il ingen verdens nytte, har stået foreningen i:
Juridisk bistand :
9.150,00 kr
Leje af lokale (x-ord GF): 2.500,00 kr
Trykning (indk . + forsl.): 4.000,00 kr
Ialt
15.650,00 kr

J

l'i.
- Er årsagen ligegyldighed fra husejernes side?
(67 husejere - 17% - til en ordinær generalforsamling er ikke ret meget. Vi har været oppe på
52 % ).
- Eller er de fleste tilfredse med hvad der normalt sker, og hvad kontingentet bruges til?
Med hensyn til de ovennævnte 11 husejere har vi
lyst til at spørge:
Er det chikane?
Kontingent 1989.

Kontingentopkrævning for 1989 er nu uddelt/udsendt.
Kontingentet lyder på 1000,00 kr (undtaget for
husejerne på Østerbrogade), som vedtaget på den
ordinære generalforsamling.
Betalingsfristen - bedes overholdt.
Bestyrelsen er tidligere blevet bebrejdet for
langmodighed med hensyn opkrævning af kontingent. · Bestyrelsen vil derfor - efter udsendelse
af en rykker - sende brev om overgivelse til incasso, og derefter overgive sagen til inkasso .
Storskrald.

Så gik det atter galt med afhentning af storskrald.
Dette skyldtes at R98 ikke havde fået underret tet husejerne via postvæsenet.
Brochure sr nu uddelt, og ingen burde nu være i
tvivl om - hvad der er storskrald/haveaffald, og
hvornår det afhentes.
I tvivlstilfælde bedes husejerne selv kontakte
R98.
Vi skal samtidig gøre opmærksom på, at haveaffald og storskrald først må stilles ud i løbet
af week-enden før afhentningsmandagen.

rs
Historisk udvalg.

Bestyrelsen har de sidste år efterlyst fotografier fra gamle dage fra vort kvarter, beskrivelser af livet "i gamle dage" osv - , for at kunne
bruge det i forbindelse med 100 års jubilæet for
vores huse i 1993.
Godt nok er der 4 år endnu, men skal der planlægges ordentlig, er det ikke for tidligt at gå
igang nu.
Gudskelov får vi stadig væk stof. - Efter den
ekstraordinære generalforsamling, har vi fra
nogle beboere, der er født her, fået en meget
levende beskrivelse af deres oplevelser som børn
her.
Sådan noget kan vi. bruge meget mere af. - Som
"appetitvækker", vil vi bruge noget af det i det
"Historiske hjørne" i KILDEN.
Bestyrelsen går også på jagt efter gamle foto og
postkort på diverse loppetorve. Det har også givet resultat.
Vi er også interesseret i kopier af gamle doku menter (skøder, målebreve, lejekontrakter osv),
gamle regninger, avisudklip, - kort sagt alt der
kan tegne et billede af livet i vores kvarter
gennem 100 år.
Altså - gå på jagt i gamle gemmer.
Havetur.

Bestyrelsen har afholdt "havetur'', lørdag den
3. juni 1989.
Det er glædeligt for bestyrelsen at konstatere,
at havernes "tilstand" bliver bedre år for år.
I år var det kun nødvendigt at udlevere 23 sedler med pålæg om forbedringer.
Det er også glædeligt at se, hvor mange der efterhånden har fået lavet nye stakitter .
Bestyrelsen
Juni 1989
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PAS PA DE ÆLDRE!
Vores gadenavne.
Berggreensgade.

Andreas Peter Berggreen har givet navn til den
sidste af vore "komponistgader".
(Navnet forveksles desværre ofte med Bergensgade - og visse tror gaden er opkaldt efter den,
ved sidste VM i fodbold kendte fodboldspiller,
Claus!)
Berggreen studerede oprindelig jura, men hans
tid på Regensen førte ham helt over tal musikken. - Mange vil sige, at de aldrig h/ar hørt om
Berggreen eller noget af hans musik.
Han var heller ikke komponisten der er kendt for
at lave "stor" musik. - Faktisk lavede han kun
en stort værk. Operaen "Billede og Busten" (som
ingen kender i dag), men til gengæld lavede han
en masse sang- og salmekompositioner. (Han er
repræsenteret med 19 i salmebogen). En af disse er lige så "hellig" for os som nationalsangen. - Hvem kan ikke huske da TV strøg -den hin
nytårsaften? - - Ja han skrev musikken til:
- Vær velkommen Herrens år.
Lad mig lige nævne et par andre for ordens skyld
- Julen har englelyd.
- Krist stod op af døde .
Han var ikke alene en flittig komponist; Sange
for Studenterforeningen, melodier til fædrelandshistoriske sange, sange til skolebrug (14
hefter)~ han samlede også sange og udgav dem.
Ikke færre end 11 bind blev det til.
Han blev organist ved Trinitatis kirke, Sanginspektør og musiklærer for mange af datidens unge håb, heriblandt Gade og Heise). Han skrev
også mange bøger, bl.a. en biografi over Weyse,
der havde været hans lærer (han er således et
slags bindeled mellem de forskellige komponister fra vores kvarter.
Berggreen der blev født i 1801, døde i 1880.

l!it

Dette nummer af Kilden er forsinket, fordi vi
skulle have haft vores første møde 24/5 .
Næste
mulige mødedag var 13/6.) Sigrid svarede ikke,
da vi ringede på døren, og da hun aldrig svigter
en aftale, og telefonen ikke blev taget, blev vi
urolige og tilkaldte til sidst politiet.
D~ 2 unge mænd, der kom, var meget imødekommende,
J v.hj. af en låsesmed fik de skaffet sig adgang
til Sigrids hus. Vi frygtede, at hun måske lå syg
deroppe, men hun var der ikke. Ved at kontakte
hospitalerne fandt vi ud af, at hun var blevet
akut indlagt med ben- og armbrud og lå til observation for hjernerystelse ~fter en påkørsel.
Når vi skriver om det , er det for at det skal
være en opfordring til at passe på hinanden og
holde øje med især de ældre, der bor alene. Har
man mistanke om, at der er noget galt, kan man
være sikker på hurtig og god hjælp fra politiets side.
vordan vi nu får bragt, hentet, samlet, optalt
og distribueret Kilden er en anden sag.
Vi håber, Sigrid snart igen er rask nok til at
gå sine ture med rygsækken, men der må nok hjælp
til alt det praktiske gratisarbejde, hun gennem
årene har leveret i forb. med Kilden.
Red.

,l'f,
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FRU COLLSTRUP FURSVAN/Jl APRIL

Kildevaelden med de gamla radhusen från slutet av 1800-talet
- en skon oas med givande lugn och ro mitt inne i en varldsstad~
har mist en av sina mest markanta profiler.

Den l april rorsvann Inger Margrethe Collstrup efter 30 år bakom
disken i in speceriaffar i hornet av Kuhlausgade och Kildevaeldsgade .
Alla kunderna som horde talas om att fru Collstrup skulle dra

Efter 34 år som forretningsdrivende i kvarteret,
har "Madsens" nu drejet nøglen om, og solgt hus
og butik, for at drage mod de sydlige himmelstrøg ved Greve Strand .
Det er beklageligt, - men samtidig er det glædeligt, at Maciej Szelei og frue, har mod på, at
fortsætte med salget af købmandsv arer og grøntsager fra den gamle butik.
Velkommen!
- Og tak til Madsens for de mange år i kvarte~ ts "tjeneste".

sig tillbaka, uppfattade detta som ett ratt grovt aprilskamt.
Nen det var allvar. Hela nejden inbjods till avskedsparty den
l april, och det sparades inte på bordets håvor. Det blev trångt
i Inger Margrethe Collstrups lilla have, som fylldes med genom
åren trogna kunder till fardiglagad husmanskost, ol, vatten
mjolk, nybakat morgonbrod och allt annat som hor en Collstruphandelsbod -till • . "Slaktarn" hjalpte till med "Gravolet".
Blomsterkvastarna och andra tackgåvor trangdes med kildevaeldare
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som fick sig en skummande bayer, danskvand eller en frejdig sup

-,;

.

.

- ·•· ·
.

. --

li-

• . . . ~-.

'

. ·"' 14"'!

- ··
. ...

-

....

- _·

---- -~

0

..

.

,

..

.

till detta gravol den l april anno Domini 1989.
Tacktalen verkade vara många, gasterna kretsade kring hundratalet,

FORRETNINGSLUKNING!

oth de flesta vidholl att det hela blott var ett glimrande
aprilskamt.
Men kvallen kom , gasterna forsvann och den lilla, fina affaren,

Hjertelig Tak til Bestyrelse og hele

som svarat for 30 års mat, dryck, brod, fardigratter, lagade

Husejerforeningen for al Glæde

efter Inger Margrethe Collstrus egna recept, ar nu ett gott

og Samarbejde jeg har mødt igennem

minne blott.

30 Aar .

Vi som njutit av Collstrupans fina service, onskar lycka tilla

Og en stor Tak til alle, der kom og

med fritiden efter de 30 årens slit for alla dem som bor och
bebygger Kildevaelden.

..7A\'l-HAptvJ Rcs.~N)gE.,_

støtte

gjorde den sidste Dag festlig for os .

(i(v1-H-Ao.r?~Di='." 36

Erik og Ing~r -M~ Collstrup.

STIKKELSBÆRGELE MED HYLDEBLOMSTER
1/2 kg gr.stikkelsbær
1/2 ltr.

vand

1/2 kg sukker
4-6 skærme hyldeblomster

Kom de nippede stikkelsbær og hyldeblomsterne
i

en gryde,

overhæld dem med vand .

Bring blandingen i

kog.

Småkager u/låg 20-30 min.
Hældes, i

en rinmasket si .

Sarten hældes i

en ren gryde ,

tilsæt sukker og bring alt i

kog.

- Lav saftprøven Hældes i
dag.
Kilder

geleglas,

bindes t i l næste

·

KILDEN
NR.

37

EFTERÅRET

W
1989

9.

ÅRGANG

-

-~---~-.

.

vedligeholdelsesvejledning,

LEDER

svampeskader/problemer,
på,
Så kom Kilden endelig,
iorsinket,

i

tidligere år.

hvor vi gør opmærksom

at bestyrelsen gerne vil have oplysninger

±ra Jer bm jeres svampe±orsikring .

denne gang noget

hvert til±ælde i

og et indlæg om

Se side 7.

±erhold t i l de

Hvor±or nu det?
Dette er sidste nummer i

Ja det er sådan set med vilje,
skubbet dette blad,

da vi i

juleudsmykningen,

at vi har

år,

og ' vi håber at

salg a± julekort og

nytårs±yrværkeri som sædvaneligt går ±int.

e±teråret bliver

(

'

nød~ t i l at udelade et blad.

Vi glæder os t i l 1990,

med mange skrivelystn~

beboere.
Der kommer et blad mindre i

år,

±ordi det
Næste redaktionsmøde a±holdes

sidste blad kom t i l at koste dobbelt så meget,
som det normalt koster at ±å trykt et blad.

ONSDAG DEN 16.
Vi var kun 3 i

JANUAR 1990

kl 19.30

redaktionen og kunne ikke selv
hos VIBEKE GILLIES KILDEVÆLDSGADE 6

overkomme at samle og hæ±te - det har vi
betalt ±or. Desuden var bladet tykkere end det

Hvor du er velkommen t i l at møde op og

plejer.

deltage.
Dette nummer a± Kilden ±år vi trykt og samlet
et nyt sted,

hvor det er billigere.

Vi håber

ikke at det betyder en billigere kvalitet.

Vi kan ±ortæll~,
og hjemme i

at Sigrid er i

en periode,

l

(

Alle indlæggene skal a±leveres t i l en ±ra
redaktionen inden den 16 .
skal. med i

Kilden nr.

januar 1990,

hvis de

38.

god bedring,

inden hun skal have

genoptrænet benet.

REDAKTIONEN
Margit Fjalland

Kuhlausgade 6

31 29 13 11

Dette nummer a± Kilden indeholder blandt andet

Sigrid Jensen

Kuhlausgade 33

31 29 90 43

±ortsættelsen på husejer±oreningens

Susanne Jordt

Weysesgade 27

31 18 00 08
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MEDDELELSER FRA HUSEJERFORENINGEN
Vores gadenavne.
Historisk udvalg.
Kildevældsgade.

Bestyrelsen er nu i fuld gang med at samle materiale omkring kvarterets historie.
Vi har fået en hel del materiale fra Bymusæet og
fra Københavns Kommune, men der er stadig en de]
s1-eder_ at gennemgå.
~
Stadig flere kommer med indlæg og oplysninger,
og nogen har meddelt, at de gerne vil være behjælpelige med det praktiske arbejde.
Bestyrelsen vil gerne allerede nu takke for den
store tilslutning til et jubilæumsskrift.
Vi vil dog ikke undlade at fortælle, at nogen
beboere har meddelt, at de har noget materiale,
men "det flr bestyrelsen sgu' ikke"!!!
Kildeveldsgade.
Som man vil have bemærket, har der været fortaget nedgravning af et kabel i Kildevældsgade.
Det er ikke noget foreningen har bestilt, men
KTAS der - af hensyn til hele kvarteret imellem
Østerbrogade og Lyngbyvej, har nedgravet et kabel for Hybridnettet.
Så har vi det altså i nærheden, hvis det senere
skulle blive aktuelt.

@,1

og nyt&r,

Selv om det nok er lidt vel tidligt at komme ind
på det, vil vi tlog ikke undlade at gøre opmærksom på, at vi atter i år vil sælge de sidste års
julepostkort, og lade afholde nytårsfyrværkeri,
selv om vi i år ikke har "Colleren" som formidler. - Mere om dette følger.
Bestyrelsen. August 1989.

,i

Jeg er nu endelig kommet til den -sidste gade i
vores kvarter. Gaden som danner midterakse, men
som derfor - desværre - også deler vores kvarter
(_ i en "øvre" og en "nedre" del.
Kildevældsgade har altid, og ikke - mindst efter
bilernes indtog efter l950'erne, været en - for
børnene - farlig gade på grund af den megen trafik. Mange forsøg på at få den gj6rt mere trafiksikker, har været forgæves. Nogle af beboerne
(og Københavns nuværende overborgmester) har gad vide hvorfor - været imod en ordentlig trafiksanering af Kildevældsgade, så vi · må fortsat
leve med denne "trafikkile". (Kommunens træer er
måske lidt afbigt?)
Hvoraf nu navnet KILDEVÆLDSGADE?
Heri er de lærde meget uenige. - Somme mener at
navnet skyldes en kilde der i middelalderen var
at finde hvor Kildevældskirken ligger i dag. Altså et kilde-væld.
Og somme mener, at gaden er opkaldt efter den
gård der lå på strandvejen lige overfor hvor
Sv~nemøllens station ligger i dag. - Denne gård
skulle være opkaldt efter bemeldte kilde.
Om denne gård ved man, at silkefabrikant Wøhler
i 1763 kaldte den "Store Kildevæld".
Wøhler udvidede gården med nogle huse, hvor vi
ved, at et af dem lå lige indtil 1942, hvor det
blev revet ned, da der skulle bygges "ordentlige
beboelsesbygninger"!
Dette hus var lige til nedrivningen, værtshuset
KILDEVÆLD, med krohave og et stort mannatræ, der
glædede kvarterets mange børn med sit "manna".
Ud over navnene: KILDEVÆLD, Kildevældskirken,
Kildevældsparken, og ikke mindst - Kildevældsgade - er der i dag ikke spor af nogen kilde.

s.

SPØRGESKEMA VEDRØRENDE SVAMPESKADEFORSIKRING
Vedrørende ejendommen

................. . ..... .. ..... . . . ....... . ...

SVAMPESKADER / PROBLEMER

gade
Et tiltagende problem i vore huse er svampeskader.
Gruopvækkende er mange af de historier, der gennem
de sidste par år, har verseret i kvarteret, dels
om omfanget af svampeangreb, dels om husejere, der
har fået ·opsagt deres forsikring.

Q

Bestyrelsen mener at vi bør tage det op som et fælles problem. Bestyrelsen vil i den forbindelse først
og fremmest søge at klarlægge problemets omfang.
Endvidere er vi ved at undersøge, om det er en for·del at tegne en fællesforsikring, eller om det eventuelt er muligt at få en ekspert til at ginnemgå
alle husene, for at sikre at disse bliver vedligeholdt på rette vis .
·
Svampeangreb opstår fortrinsvis i tagkonstruktionen,
på grund af utæt tag og/eller forkert udført isolation,
i dæk over kælder, p.g.a. utilstrækkelig ventilation
af kælderen. Kombinationen varme fra fyr eller fjernvarme
og fugt fra kældergulv er optimale vilkår for svampeangreb .
Da svamp kan opstå ikke alene hos os selv, men også hos
naboen og kan bredes sig ind gennem brandmuren, er det
i alles interesse at alle husene er vedligeholdt. Bestyrelsen er bekendt med et forsikringsselskab, der har o r
s agt en forsikring for svampeangreb, der stammer fra nab0!
Tilmeldingen vil kun være r e tningsgivende og i
ste omgang uforbindende .

før-

Bestyrelse modtager gerne ud over det udfyldte skema,
synspunkter og erfaringer på fordele og ulemper ved
fællesforsikring - helst skriftlige.
Senest på den kommende generalforsamling vil vi orienterer nærmere .

nr .

Huset er forsikret?

ja

1

selskab

'r

Huset er ikke forsikr~t
fordi ( sæt kryds) forsikringen
er opsagt ved ejerskifte
er opsagt i forbindelse med skade
andet

.......... ... ... . ........... .... .... .. ...... . .
. .. ...... . .. ............ ... ................ . ....
.... . ..... .. . . ................................

Har huset

haft svampeskade

hvilket år
ca hvilke omkostninger
eventuelt i flere omgange

Ville I eventuelt være interesseret
i en . fælles forsikring for alle byggeforeningshuse i Svanemøllekvarteret? . . .... .
Ville I være interesseret i en fælles
ekspertgennemgang af husene?
Indleveres t i l Niels Ingvartsen,
Hornemansgade 29

M.v.h . Bestyrelsen

6.

I

;
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--<... - ~

inden den 15 . 11.1989.

Skal murværket repareres, f.eks. efter svampeskader, skal mur værket selvfølgelig udføres som det oprindelige murværk, med de
samme røde bånd og diverse forsætninger, 'me n det gælder også om
at ramme en farve, der . ligner det gamle murværk. Det kan gøres
ved at afsyre murværket med en saltsyreopløsning iblandet "tagrendeskidt " .

Hermed næste afsnit af den fortsatte føljeton ...
VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR HUSEJERFORENING
I STRANDVEJSKVARTERET
Det følgende afsnit handler om:

MURVÆRK, SKORSTENE OG BRANDKAMME

Skorstenene

Murværket
Som det er almindeligt for huse fra århundredeskiftet, er vore
huse byg9et i massiv mur. Den gul e mur er udsmykket dels med en kelte røde skifter, dels med vandrette forsætninger i murværket.
Desuden findes der på de fleste huse pudsede "spejle" over hoveddøren og vinduerne.
Endelig er skorstenspiberne og brandkammene karakteristiske elementer ved husene.

Den oprindelige skorstenspibe er på mange huse 'l!ndret i tidens
løb. Nogle steder er tilfø jet en betonskammel eller et langt rør
oven på skorstenen. Ingen af disse ændringer pynter eller for bedrer funktionen.

Facaderne skal - som det fremgår af FACADEREGi.JLATIVET , fremstå
som blank mur og må ikke bemales eller på anden måde overfladebehandles (ej heller sandblæses).
·

Ved reparat ion bør skorstenspiben føres tilbage til si t oprindelige udseende.

Stenen, der er anvendt, er hårdere brændt end mursten, der nor malt anvendtes på den tid. Således ser man sjældent mursten i
facaden, der er nedbrudt af "tidens tand".

Skorstenspiuben bør jævnligt efterses for utætheder, da den er
meget udsat for vejr og vind - og syreholdig røg. Skaderne viser
sig ved, at dybe fuger opstår mellem stenene, som senere kan
b l ive løse med fare for at falde ned.

Muren kan dog slå revner på grund af sætninger. Mindre r e vner
bør repareres, inden s l agregn trænger i nd i muren. Hvis revnerne
kommer igen, eller er af større karakter, bør man få en fagmand
til at finde årsagen.

Skorstene, der ikke anvendes på grund af f.eks. fjernvarme, bør
l ukkes foroven, så regnen ikke kan trænge ned og fremkalde løbesod.

I princippet burde regnvand ikke kunne trænge ind i facaden. Det
sker al l igevel ofte, og efterhånden kan væggene også blive fugtige på indersiden.

Brandkamme

Hvis fugten v i ser sig på facaden, er der sandsynligvis tale om
vand ovenfra, som ikke afledes godt nok af tagrender og nedløb.
Slagregn på utætte fuger kan også give fugtskader.

De består af et antal skifter muret op parallelt medtagfladen.

Utætte fuger repar eres ved at kradse mørtelen ud i en dybde af
mindst 2- 3 cm, og derefter udfuges med ny mørtel.
Fugerne er oprindeligt udført som såkaldte "brændte" fuger. Fugerne er rettet af med et "brændjern" - e t specielt formet fugejern, der er gnedet flere gange hen over fugen. Derved opvarmes
cementen i mørtelen og giver - udover den karakteristiske profil
- en hård og glat overflade.
Ved r eparation af fugerne skal det oprindelige fugeprofil tilstræbes - se illustrationen i FACADEREGULATIVET.

8,

(

Oprindelig var de fleste af vore huse forsyne t med 2 skorstene.
Kun de fær =este huse har s~adig den centrale skorsten, der betjente køkkenerne og vaskekælderen. I henhold til FACADEREGULATIVET skal den anden skorstenspibe - den der er sammenbygget med
brandkammene - ·bevares.

Brandkammene markerer hvert hus for sig i rækken .

Brandkammene er oprindelig afdække~ med såkaldte blådæmpede vingetagsten , og disse skal - if lg. FACADEREGULATIVET - anvendes
igen, ved reparation, så flere af de skæmmende røde sten undgås.
De blådæmpede sten produceres ikke l ængere i Danmark, men importeres fra Tyskland og forhandles af Kalk- og Mørtelværkerne.
Forned en afsluttes brandkammene med en afdækning af zink eller
tegl. Zink er det oprindelige og giver en mere effektiv afvanding end tegl.
I overgangen mellem brandkamme og tag er ud før t en forskælling.
Ski fe rstenene er ført ca. 3 cm ind i en fals i brandkammene, og

9.

mellem de enkelte skifersten er der anbragt et zinkindskud. Hele
falsen er til slut fuget ud med mørtel.
Forskællinger og murværk er udsat for nedbrydning af regn og
frost med fugtskader til følge. Indvendig viser utæthederne sig
som vandgennemslag eller løsnet tapet/puds på vægge e ller loft.
Reparationen består i nogle tilfælde blot af en efterfugning. I
andre tilfælde må zinkindskuddet udskiftes .
I værste fald er brandkammene så ødelagte af vejr og vind, at en
total opmuring er nødvendig.
Reparation og vedligeholdelse af brandkammene er et fællesanliggende for de berørte husejere C- undtaget zinkindskuddet ved
skif,ertaget l .
Tal derfor med naboen,
men.

hvis du opdager skavanker ved brandkam-

Hvis I ikke kan blive enige, bør du kontakte 4. bygningsinspek torat (som vores kvarter hører under) - tlf. 31 28 36 77. De vil
kunne komme med et påbud, hvis der er fare for, at brandkammen
kan styrte ned.
Me n det skulle nødig komme så langt, da det - i det lange løb er billigere med jævnlig vedligeholdelse af brandkammene end en
totalrenovering . Så her kan godt naboskab spare mange penge.

Indvielsen af obel is ven oa tor-vec .

14.
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1910.

Foreningens 100 - ir-s Jubilæum, - H1stor-1sk udvalg
HVEM VIL VÆRE MED TIL AT LAVE EN MADKLUB?
Aftensmad en gang om ugen?

Flere gange om ugen?

Kom med dine/jeres ideer og lad os snakke om det engang i
nærmeste fremtid.
Mette Løcke, tlf. ol-184468
Lisbeth Thorup, tlf. ol- 185978
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B11ledet fra 1ndv1elsen af mindesmærket oa Torvet
har vi fundet pa Københavns Bymuseum. Hvem kunne
tænke sig, at obelisken blev afsløret pa Bastilledagen i 1916? Bor der stadig nogen 1 kvarteret, der
var med ved 1ndv1elsen, oq som oerne vil fortælle om
deL'
Eller bor der andre, der har spændende, sJove, eller
pa anden m~de interessante h1stori9r at fortælle om
fra kvarterets barndom? Så kontakt bestvrelsen.
Bestvrelsen er 1 ganq med at støve museer og div.
~rk1ver igennem: Bvmuseet, Bvgqe- oa bol1d1rektoratet, Ernvervsarv1vet 1 Arhus, Kunstakademiets B1blin~el !hvor v1 bl.a. har fundet nogle flotte tegninqer af husene), Det kongelige bibliotek, Stadsark1\/et osv.

Men bestyrelsen kan ikke gøre arbejdet alene. Vi
skal have Jeres hj~lp med at skaffe materiale og
fortælle historierne om kvarteret.

Vi håber at høre fra Jer - oqsa hvis det ~un dreJer
siq om qode ideer eller forslag'

/2..

bestvt-el sen

KILDEN
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Årgang

LEDER.
Sommeren er nu så langt fremme, så vi begynder at
tænke lidt i efterårsbaner. Kildens redaktion er
atter trådt sammen og har af bunken atter lavet
et blad, der indeholder lidt af hvert.
I modsætning til efterårets visne blade er netop
dette blad sprængfyldt med dagsaktuelt stof, friskt
fra vore utålmodige læseres rødglødende skrivepulte.
Tag nu for eksempel vor ny havemedarbejder. Aldrig
før er grønne fingre blevet præsenteret med så megen fingerspitz-fefuhl. -Eller vor flittige læser
på torvet, der lader bål gå af brand, som optakt
til vinterens hede debataftener i de små hjem, bag
skærm og udgået buksbom. -For slet ikke at tale om
vor allestednærværende erhvervsmedarbejder, der
har trawlet Østerbro tyndt med henblik på sponsorstøtte og atter har landet en fed kontrakt med en
annoncør, hvis grafiske mesterværk vil pryde vore
sider denne gang plus flere gange siden, for ussel
mammon.
De læsere, der måtte ønske at være på forkant med
udviklingen og præge fremtidens debat vil kunne
deltage i det næste redaktionsmøde, der finder sted
MANDAG 19 NOVEMBER 1990 KLOKKEN 19.30 HOS MARGIT.
Vor formidling af stof fra husejerforeningen og
dennes bestyrelse skulle også kunne få den sultne
læsers tænder til at løbe i vand. Vi tager gerne
stof som antenneanlæg, forsikring(fælles), vedligehold og andre kollektive opgaver alvorligt.
I forlængelse af den aktuelle kompostartikel i
dette nummer har vi overvejet at køre lidt på temaet affald generelt. Hvis der blandt vor trofaste
læsere er folk, der har et afklaret forhold til
aflevering af tomme malerdåser, medicinretur, batterier, reklamer, spildolie, friturefedt og den
slags ville vi gerne søge at skabe orden i kaos og
give et par artikler desangående, baseret på vort
input plus almeninteresse. Det bliver i løbet af
vinteren, stof til eftertanke.

l

Ellers er der kun at ønske et godt efterår, hvor
vi kan se frem til næste sommers strøm af gode
oplevelser ved grillen, ved gadefesten, i blomsterbedet og i snak med genboen.
Efteråret og vinteren er perioden, hvor man burer
sig inde, lige netop kun grynter ved den fælles
morgenskrabning af vej eller/og bilen, på med
salten (på vejen) ·og af sted.
Kildens sommernummer blev ikke udgivet, idet
stofmængden var behersket og alle havde travlt
med alt muligt andet.
Der skulle være en chance for at kunne udgive
endnu eet blad inden jul.
GODT EFTERÅR.

KILDENS GLADE REDAKTION.
Sigrid Jensen,
Kuhlausgade 33
31
Margit Fjalland, Kuhlausgade 6
31
Birgit Jensen,
Kuhlausgade 30
31
Susanne Jordt,
Weysesgade 27
31
søren Kl okhøj , ·
Berggreensgade 52 31
Vibeke Gillies,
Kildevældsgade 6 3 1
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Kontingent til HUSEJERFORENINGEN.
(Kontingentet til HUSEJERFORENINGEN på ialt
kr 32,88 kr pr · år, svarer til 1800,00 kr i
1990 priser).

TV-NYHEDER.

Bestyrelsen er nu nået så langt ii Jrbejdet
på antennefronten at en ny og forhåbentlig
skarpere billedverden snart står for døren.
På baggrund af de mange fremmødtes positive
tilkendegivelser over for en tilslutning til
etablering af nutidige tv-modtagemuligheder
ved sidste ordinære generalforsamling, ,besluttede bestyrelsen at·intensivere udbygningen.
Der forelå dog nogle problemer som vi mente
skulle afklares inden en endelig tilslutning,
hvorfor sagerne af nogle måske syntes langsomt fremadskridende.
.Det største problemvar af vedtægtsmæssig ka
rakter,idet der i ·vore nugældende vedtægter
stå at foreningen ejer og driver et fællesantenneanlæg.vi var derfor noget betænkelige
ved at give anlægget til KTAS uden først at
have sikret os en vedtægtsændring.Foreningens
advokat har imidlertid ,i samråd med KTAS
jurist udi slige sager påtaget sig at rede
de juridiske knuder udsåledes at endnu en
ekstraordinær generalforsamling kunne spares.
De to juridiske kapacitetermente at en yderligere udsættelse af tilslutningen til ettidssvarende fordelersystem
ikke ville være hensigtsmæssig.
I skrivende stund er vi så langt fremme,at
KTAS har antydet at tilkoblingen til hybridnettet kunne være en realitet omkring Oktober.
Jeg henstiller til at beboerne orienterer sig
i "skabet".Endvidere vil der blive udsendt
orienteringsmateriale når tiden nærmer sig.
P.b.v.

Fotografi fra den ordinare generalforaamli~g
; 1~90. (Første . gang der er fotograferet til
en generalforsamling)!!!

Carsten

Ohmsen.
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SPAR PENGE - LÆS HER !'

SEPTEMBERLUFT

De hulejere, der endnu Ikke har betalt deres kontlngenl for 1990

En usynlig søjle af klarhed
står massivt i rummet.

• NIY om frlllan • a.llndlf nat adllcEg8 mlnaier kan apare penge og beevø ved at betale nu.
R811anCem8 overgives nemlig I løbet af kort tid ti lncauo.
Hvis girokortet er bl8Y91 vak, kan beløbet, 10111 er kr. 1000, Indbetales
pi giro 9 02 83 11 / Kutuusgade 46.
Med venlig hlaen kauereren.

Enkelte fugle flyver

*****

gennem stilheden.

ANNONCE

Et æble falder fra

Vindue til salg

en våd sort gren.

På grund af ombygning sælges et næsten nyt
Blade glider sidelæns

vindue med termoruder. ( Fra 1984).

gennem rummet og punkterer
Mål: Bredde: 96 cm,

et øjeblik mit udsyn
fra vinduet, der står

Pris: looo,- kr.

åbent som en sluse
mod septembers kølige luft,

Henvendelse til

der er som sprit på huden.

højde: 156 cm

Eva Serup
Kildevældsgade 31
tlf.:

31203616

*****
Blade falder gennem

FÆLLESFORSIKRING

det klare rum •...

\

Robert Corydon

_ Bestyrelsen arbejder stadig med forslaget
om en fælles husejerforsikring, der også
vil indeholde en svampeforsikring.
Vi håber at have tilbuddet klar i løbet af
efteråret, og så vil alle medlemmer fa det
tilsendt.

1

OM GLÆDEN VED KOMPOSTORME M.M.

Der er personer i min omgangskreds, der en smule
sårende måbede, då jeg frejdigt nævnte, at jeg agtede at skrive 11 Den Grønne Side" i Kilden. Nogen
mente, at det næste måtte blive en referat fra
Idi Amins åbning af Dansk Filatelistkongres.
Nu er der jo ikke nogen grund til at lade ens
uforstående omgangskreds få magten over ens kæreste
sysler, så jeg vil bringe et par små guldkorn fra
den helt nære undergrund.
Egne og naboers stigende mængder af grønt affald
fik os for et års tid siden til at købe R98s kompost-container, et simpelt apparat i træ på ca en
kubikmeter. Dette blev opstillet i gården, i det
aktuelle tilfælde nordvendt, altså nul sol. Bunden
er jord, og indholdet er nu eet års grønne affald
fra ca 3 huse med familier af varierende størrelse.
...
Også haveafklip, for resten.
Prisen for dette er cirka 500 kroner; containeren
leveres usamlet, og opstillingen tager godt en time. '
Bestilling telefonisk og betaling til den første.
v
Nogen kender givetvis allerede dette system eller
lignende, af tråd, gamle brædder, en simpel bunke
og lignende systemer. Så langt , så godt. Den æder
alt, og der kommer jord til haven ud i bunden.
Nu kommer det sjove.
Flere firmaer specialiserer sig i ormedrift, det
ideelle husdyr. Efter nogle gange at have betragtet
komposteriet besluttede vi at investere i en kassefuld "Italienske Regnorme". Dette skulle øge stofomsætningen og være basis for en slags eksperiment,
et lærestykke.

r
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Verdenslitteraturen har fortilfælde. Mange vil kunne
h~ske Anders A~ds indkøb af et akvarium med myrer til
sine nevøer, til stor glæde for i hvert fald læsere
af det kendte tidsskrift.
For 150 kroner skaffedes på 3 uger en ølkassestor
pakke til veje . Den afleveredes af posten uden at
han fortrak en mine. Inden i pakken var der 2000
regnorme, som jeg ikke talte, men den medfølgende
brugsanvisning nævnte tallet. 30 tætskrevne sider om
alt om kompostering med italienske - og andre - regnorme. En afhandling værdig en Nobelindstilling .
Nå, kassen blev åbnet med nogen andagt, og ved ormenes gensyn med dagslyset stak de alle halen mellem
benene - dog kun figurativt.
De blev hældt med kyndig hånd oven i alt det grønne
affald og satte straks kurs mod Kina, dvs lige ned
i undergrunden . Der er de endnu og har det - efter
sigende - godt; nu taler jeg dog ikke italiensk.
SK

J

Endnu et afsnit i vedligeholdelses vejledningen . Denne gang handler det om: ·

TAGET, TAGRENDER OG NEDLØBSRØR
Vedligeholdelse af disse er vigtig, i
kampen for at holde huset fritforrådskader
og dermed de ødelæggende svampeskader.
TAGET
Et af de vort kvarters karakteristika er de
mørke, ensartede skifertage.
På de fleste huse er taget stadig det
oprindelige naturskifertag, der dog mange
steder har været udsat for mere eller mindre
heldige reparationer.
En del reparationer er udført med skifersten
af et andet format ( da det kan være umuligt
at få fat i sten i den dimension, der ligger
på vore huse; dog er der ofte mulighed i
nedrivningsfirmaer), andre reparationer
lyser op med en lys nærmest hvidlig sten
(dette er efter sigende reparationer udført
under krigen ,hvor skifer af ordentlig
kvalitet og farve, var umulig at fremskaffe).
Det er en almindelig antagelse, at et
naturskifertag kan holde ca. 100 år . Det vil
sige, at der er mange huse, der burde stå
for en udskiftning af taget. Dette er
efterhånden også sket på. en halv snes huse i
kvarteret.
nange fagfolk mener dog at natusskifertage,
kan have en langt længere levetid, hvis
taget vedligeholdes og repa~eres jævnligt.
Det er derfor tilrå.deligt med et jævnligt
eftersyn af taget, både indefra og udefra.
Indvendig skal man selvfølgelig være
opmærksom på vand på hanebåndsloftet,
fugtskjolder på de skrå ydervægge og på en
evt. indvendig bekllPdning på hanebåndsloftet.

\o:

Udvendigt eftersyn foretages fra tagvinduerne og kvistvinduerne, men det bedste
~
overblik har man dog fra genboens 2. sals
vinduer - ligesom det vil være godt "naboskab", hvis man gør sin genbo opmærksom på.
revnede eller forskubbede skifre .
Små huller kan lappes indefra med skiferkit,
men det er tilrådeligt at lade lidt større
reparationer udføre af en fagmand ( det er i
forbindelse med skifertage en blikkenslag_eLl, der ofte kan udskifte enkelte,-iikadede
skifre.
Alle udvendige tagreparationer kræver et
stillads, men foreningens stillads kan
lånes ved henvendelse til bestyrelsen (men
bestil det i god tid).
Er taget meget medtaget eller træværket
angrebet af råd eller svamp, mA det over~
vejes at udskifte hele taget eller en del af
det. En beslutning der dog bor tages i
samarbejde med fagfolk, og efter en nøje
vurdering af mulighederne for en afgrænset
reparation.
Ved en udskiftning er der, iflg. FACADEPEGULATIVET, mulighed for at vælge mellem
naturskifer og eternitskifer.
Mange vælger, af Økonomiske grunde den
billigere eternitskifer (husk det skal være
uden afklippede hjorn~r),der dog har en
kortere levetid end naturskifer, og bliver
mindre pæn med alderen. Det må derfor
anbefales at fl tilbud på begge losninger,
da naturskifer ikke altid er sl dyr, som
rygtet vil vide.

0

I de fleste tilfælde er det muligt at
genbruge nogle af de gamle skifersten til ~t
dække tagets ene side. Vælges de nye sten 1
eternitskifer, bør· de gamle sten lægges mod
gaden. Får man naturskifer til overs er det
en god ide', at gemme dem til senere
reparationer .
Ved udskiftning af taget kan det selvfølgelig overvejes, at udskifte de gamle tagvinduer (se FACADEREGULATIVET), og isolere
tagetagen (se det tidligere afsnit om
isolering).
Et svagt punkt ved frontspidshusenes tag er
skotrenderne (renden hvor to tagflader
modes), den består af zink lagt på et
bræddeunderlag. Skotrenderne er udsatte og
ma ofte repareres før resten af taget.
nindre huller kan loddes, men er der forst
begyndt at komme huller, bør der foretages
en udskiftning af hele skotrenden . Evt. kan
zinlfens levetid forlænges ved en overfladebehandling (men tal med en fagmand om
det).
Iflg. flere fagfolk skyldes de forholdsvis
mange svampeskader i frontspidshusenenes
tagetage, dårlig vedligeholdte skotrender.
Tagrygningen på alle husene består ligeledes
af zink, og bør sammen med resten af taget
jævnligt overvåges og holdes intakt.
Et af tagenes svage punkter er kvistene .
Kvistene er pa taget og flunkerne (siderne)
beklædt med zink, der skal holdesvedlige
med resten af taqet . De steder, hvor kvist
og tag mødes kræ~er speciel overvågning da
det er her de forste tegn pa utætheder viser
sig.
Zinkinddækning af kvist er blikkenslagerarbejde, og bør altid udføres professionelt.
Kvistene, der er skyld i store varmetab, da
flunker og tag som oftest kun bestar af et
lag brædder, kan isoleres. nen isoleringen
skal foretages indvendigt, da udvendig
isolering vil virke skæmmende og forandre
kvistenes udseende .

t 2.

Nogle firmaer anbefaler en form for overflade ' behandling af hele tagfladen med en
art plastik hinde, der iflg. reklamerne
skulle tætne taget og forlænge dets levetid.
Denne form for tagrenovering bØr ikke
udføres, da det, dels ikke er tilladt iflg.
FACADEREGULATIVET, dels, iflg. mangefagfolk, ikke er anbefalelsesværdigt.

TAGRENDER OG NEDLØBSRØR
Tagrender og nedlØbrør skal sikre, at al
nedbør, der rammer tagfladen, føres til
kloakken. Tagrenderne skal derfor være tætte
og med fald mod nedlØbet, der ligeledes
skal være tæt og uden tilstopninger.
Et par gange om året skal tagrenderne tilses
og om nødvendig renses . nedlØbene kan
afprøves ved at hælde en spand vand ned i
tagrenden, og tagbrøndene kontrolleres på
samme måde, og renses om nødvendigt_( til
dette formål har foreningen en rensesplit,
der kan lånes ved henvendelse til bestyrelsen) .
I regnvejr bør det undersøges, om der løber ·
vand ried af muren, og om dette skyldes
utætheder i - tagrende eller nedløb. V~ndet
kan trænge gennem murværket og ind i
etageadskillelsen eller andet træværk, og i
værste fald starte en svampeskade.
Med tiden bliver zinken i tagrender og
nedløbsrør, på samme· måde som alle de andre
zinkpartier på taget, tæret af den forur~nede luft, og må udskiftes .
·
nange vælger, i stedet for at få tagrender
og nedløb udført i zink, PVC, som er en
_billigere; men ret holdbar løsning . Det er
tilladt iflg.FACADEREGULATIVET .

S1•11au1orioen,1 ejendomsm"gler & valuar M.O.E
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SKIFERDÆKKER

Vedr. Læserbrev til nr . 39
I Kilden nr . 38 bringes et læserbrev af Niela Ingvarteen, som i
forbindelse med den debat, som fandt sted pA den ekstraordinære
generalforsamling om bestyrelsens forslag til ændring af husejerforeningens vedtægter, opfordrer til at højne debatniveauet,
s! det ikke ender i mistro og antydninger om ond vilije .

J

µ.._..J...L..JJ..._

_

:~~~=E~:r::r:~~~~~~:~~!~~!ri~*i I

,y-_vYc.S~-:!'IN~S~TAU.~TIONEB

IVARME · VENTILATION

I sit indlæg associerer Ingvarteen en gruppe anderledes tænkende
med den nazityske propagandaminister Goebbela og med de usmagelige strikkende koner ved guillotinen under den franske revolution .
Det er !bentbart, at debatniveauet m! højnes , og at det er meget
uheldigt for det gode naboskab, at der skabes ø!danne misstemninger .
Dette trauma kunne nemt undg!ø, hviø bestyrelsen ville lade vare
med gang efter gang at fremsatte amdringeforelag til husejerforeningens vedtægter med bestemmelser , øom - for _enhver, der har
en ømule erfaring i a!danne sager - åbner alt for øtore muligheder for, at en bestyrelse kan misbruge øit mandat .
Bestyrelsen burde tanke pA, at den ikke er valgt til evig tid,
og at en fremtidig og m!eke mindre agtværdig bestyrelse ikke bør
have alt for nemt ved at køre om hjørner med huøejerforeningena
medlenuner .
Det er det, sagen drejer aig om.

~cf~v

Peter Skov

K VALITET STARTER
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FJERNVARME

.,,,,,. - ....
,

GAS - OLIE
0

--·-----~------------------1/
KLOAKARBEJDE /RENOVERING/ ROTTESAGER / MILJØSAGER

..

• FJERNVARME I CENTRALVARME
• VANDINSTALLATIONER
• SANITET
•GAS/OLIE
• VENTILATION
• FÆLLESVASKERIER
• KLOAK
• TAGDÆKNING
• BLIKKENSLAGERI
• TEKNISK ISOLERING

.

EJD. VEDLIGEHOLDELSE
udføres, samråd med dem Kontakt os tor
fremmøde ved deres næsle bestyrelsesmode

TOTALLØSNINGER MED
-

-

-

~

- -

--

-

DYG RASMUSSEN INSTALLATION
Vi renoverer og installe!!!!_for flere og flere

HVORNÅR ER DETTE FOTO TAGET?
Oplysninger om datering - med begrundelse
sendes til Kildens redaktion og offentliggøres
i

næste
nummer .

-

teresser ikke er brug for et beboerblad,
hvor vi kan diskutere vores fælles anliggender?
Det kommer ikke helt bag på os. Vi har tidligere været ude i de samme problemer, men
denne gang er bordet så tomt, at vi må erkende, at der ikke længere er basis for Kilden.
Fra vores hånd bliver dette altså det sidste nummer. Ikke fordi vi ikke har lyst til
at lave bladet, men simpelthen fordi vi ikke har noget stof at arbejde med .
På de 2 tomme sider har vi valgt at bringe
2 tryk fra Magasin Du Nords katalog fra 1890.
Vi ønsker jer alle

en GLÆDELIG JUL OG ET
GODT NYTAR .

Til ste de ved redaktionens lukning var
•.. ' " "t

•. • ..-~,-

··"-'·:(~~=;~~~ ...\

·:~·.· ~·.<
'

.

• ,

,;,

,· ,. ,•I

Sigrid
Birgit
Margit

3

(24)

. ··MAGASm DU NORD.

KJØBENHAVN • • ·.

KJØBENHAVN.

MAGASIN DU NORD.

-

:
Q)

Cll .

..c:l
E-<

I

ELSE.
FRIDA.
PETRA.
KAREN.
i'
,:::;.ERTRUD.
Barnekaabe med Vinter•Peletot; •f Bernekaabe ; i for- P aletot for større Ha·rnekaabe for
i;ræske Ærmer;

ar

fint

Eskimo med

skjellige StoCfer og Pig~r; af stribet e ller I min,lreilorn; af Astral

~tribet eller glat Stof Silkebroderi 37 Kr, ; med Plydsbesætning glat Stof med Astra· ko•i
fra 20 Kr. uden llroderi
Paa Lager i
Størrelser.

fra 22 Kr. sl"rrelserne

med

Lastings

Fo:er ... fra 29 Kr. ;

paa Lacer i Mellem- kans Besætning

fra 26 Kr. i al:nindelige Stoffer

fra 19 Kr.

OJ.;.' Mieu Foer

fra 16 Kr.

·=(

========~ ( '======;===========

5 sølvskruer til murermester Jens Knudsen .
I sidste nummer af kilden biev der u~fordret til at
give sølvskruer til håndværkere der har lavet godt
arbejde her i kvarteret .
Murermes"ter Jens Knudsen, livjægergade 31. Ø (31262650)
Har udført solidt og omhyggeiigt murerartejde på brandkammen•i Kuhlausgade 30, til rimelig betaling.
Hvis nogen ønsker yderligere oplysninger kan de henvende sig til Ib Sandmand, Kuhlausgade 30 - {31184808).
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Obeliskens jubilæum.
Den 14. juli 1916, blev Obelisken på torvet i Kildevældsgade - som tidligere
meddelt - indviet.
Det er desværre ikke lykkedes bestyrelsen - på grund af ferie - at få nogle til
at tale og musicere.
Desværre ved vi heller ikke, hvor mange der vil komme til en sådan mindehøjtidelighed. - Så vi har besluttet:

Søndag den 14.juli 1991, kl. 18.00, ved Obelisken vil formanden sige et par ord om M Melchior og F F Ulrik ( de, hvis billeder
er opsat på Obelisken), og om selve Obelisken. Herefter vil der blive sat en
mindekrans ved Obelisken.
Da vi ikke ved hvor mange der kommer, har vi heller ikke bestilt noget drikkeligt. Men vi håber, at så mange som muligt vil benytte lejligheden til at
slå vejen om "Kildevældstorvet" søndag kl 18.00. - Vi kan også opfordre
til, at man bagefter går en tur gennem gaderne, og nyder de smukke haver, hvor ikke mindst roserne pt står i fuld flor.

Vel mødt! Bestyrelsen.
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1 d e n.

er Husejerfortoreningen i
Strandvejskvarterets beboerblad,og udgives
af denne forening,under ansvar af bestyrelsen og den
Dcaf bestyrelsen
~dpege redaktør,
qOm Pt. er:

Carsten Ohmsen
Heisesgade 37.
2100.Kbhvn.Ø,
Tlf. 31 180190.

''Kilden'' har fået et nyt format,en ny redaktør og måske et noget andet indhold.
Det gamle kildeblad gik ind, og sluttede med
at sende et kort blad uid til beboerne hvori
"Kildens" redaktion beskrev vanskelighederne
ved at drive et blad,når der ingen indlæg kom.
Husejerforeningens bestyrelse gik ikke ram
forbi,når ansvaret for nedlæggelsen

skulle

placeres.Problemerne har været gennemdrøftet
på adskillige bestyrelsesmøder,ud fra den betragtning,atder lå noget forkert i at stoppe
et blad,som Generalforsamlingen havde givet
tiia~1g~om~at:st1tte2økDo~misk~.
I god reaktionær ånd nåede vi i bestyrelsen
frem til den ide ,at tiden måske var løbet fra
de kollektive radaktioner og det frivillige
arbejde.I bestyrelsen har vi gode erfaringer
med at uddelegere arbejdet med et hovedansvarligt medlem for et specifikt arbejdsområde,og vi fandt at denne ''model'' måske varmere rationel end den kollektive do.Hvis vi sam-

Alle meddelelser
fra betyrelsen
er mærket med

tidig budgetmæssigt kunne lægge "Kilden" samme med bestyrelsens øvrige udsendelser (Årsberetninger og lign.) ville vi kunne opnå
større budgetsmidighed.Resultatet blev et fo
slag om ny struktur omkring "Kilden"

,et for-

slag som blev vedtaget af Generalforsamlingen,
og som vi her ser konsekvenserne af i praksis.
Bladets nye redaktør har i den forgangne tid
Husejerforeningen
i Strandvejs.lc.vanerct

Redaktionen mod
tager rr.eget ger
ideer,oplæg,artikler,meddelel
Alle beboere op
fordres til at

2

skrive i KII,DEN.

læst en del beboerblade igennem for at fA et
indblik i hvordan andre gør,og fandt at vore
venner ude i "Humleby" havde et blad som kom
nærmest de ideer jeg havde om et beboerbled.
Bladet hedder ''Nabo'' og indeholder et væld af
informationer om fællesarrangementer,meddelel-
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ser fra bestyrelsen,billeder,annoncer,og indkaldelse til generalforsamling.
En afgørende forskel på Humleby og vores klump
af huse er,at der findes en beboerforening ude
i Humleby,som med basis i beboerhuset laver en
mængde fællesarrangementer,sideløbende med
fastlagte aktiviteter

,bl.a. et blad til at

meddele beboerne om de forskellige tiltag.Disse aktiviteter omkring beboerforeningen ~r
efter vor mening en væsentlig del af baggrunden forat et blad kan oppobæres.
Herude på det yderste Østerbro vil vi dog ikke
lade os slå ud af ,at vi ingen beboerforening
har.Generalforsamlingen har reageret positivt
på at Kilden kører videre,og jeg har ladet
mig besnære til at forsøge at få hold på de
forhåbentlig mange indlæg fra beboerne og bestyrelsenvel vidende at det kan komme til at
kosteegen kritik.
Den ensomme radacteur'.
Carsten Ohmsen.

NÆSTE NUMMER AF KILDEN ER ET SÆRNUMMER I ANLEDNINGEN AF OBELISKENS FØDSELSDAG.UDKOMMER OMKRING SANKT HANS.
DEADLINE FOR INDLÆG TIL AUGUSTNUMMERET ER
MANDAG.DE N.1O JUL I.
Inlæg af enhver art bedes lagt i redaktørens
postkasse senest denne dato på adressen:
Heisesgade 37.

j'
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Husejerloreningen
i Strandvcjskvancret

KILDEN igen.
.d På den ordinære generalforsamling i HUSEJERFORENINGEN I STRAND-

2

"·'
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VEJSKVARTERET blev bestyrelsens forslag:
KILDEN udgives af Husejerforeningen i Strandvejskvarteret, og udkommer med mindst 4 numre om året. Redaktøren udpeges af bestyrelsen og honoreres.
- Redaktøren honoreres med kr 3.000,00.
vedtaget med 57 stemmer. 6 stemte imod.
Bestyrelsen har udpeget Carsten Ohmsen som redaktør for 1991 .
Bestyrelsen vil - i dette det første nummer i nyt regi - takke den gamle redaktion for det store arbejde de har lagt i KILDEN. Ikke mindst Sigrid Jensen, der ha1
været med i alle årene.

Ole Faurhøj
Formand.

-T

T

Mange husejere har r·inge t t'l
f oreningens gamle antenneforvalter
l
og be~laget sig over dårlige billeder på skærmen,udfald af signaler
nedtradte planter, væltede plankeværker og æstet i· ske gener i forbindelse
m~d placering af kablerne til det nye antenneanlæg,og jeg håber svarene
pa de mange spørgsmål har været tilfredsstillende.
MEN :Hver enkelt husejer er nu i princippet selvstændig kunde hos
KTAS på samme måde som telefonabonnenter er det.
ER F O R:Alle klager over fjersynsbilledkvaliteten og alle klager
c~c·.•:

over skader forvoldt i forbindelsemed anlægsarbejdet skal
rettes direkte til KTAS
Dan Hertz
KTAS Kabel-TV.
Struergade 12

4

2630 Taastrup

Tlf. 38 99 28 70.

. Jli;

Fællesforsikring
Som det kan læses i referatet fra generalforsamlingen' 1991,
resulterede bestyrelsens undersøgelser på forsikringsmarkedet
ikke i en egentlig fællesforsikring, men derimod kun i et tilbud
om en forsikring på et "rimeligt grundlag" - eller det vaf hvad
bestyrelsen troede, da forslaget blev fremlagt. Vi håbede, at det
forsikringsselskab, vi havde fundet frem til, ville foretage en
gennemgang af husene, uden på forhånd at have taget generelle
forbehold for f.eks. kældrene.
Kort før redaktionens slutning blev vi dog indkaldt til et møde i forsikringsselskabet. Her blev det
fremført, at selskabet ville tage et generelt forbehold overfor kældrene, da det pludseligt - trods
gentagne besigtigelser fra selskabets folk - var gået op for dem, at husenes sokler var murede.
Det tilbud, selskabet fremkommer med, er derfor nok ikke så attraktivt, som vi først havde regnet
med. Men deres tilbud om at gennemgå huset, står dog (vist nok - man ved jo aldrig med
forsikringsselskaber) stadig ved magt. Vi ved, at kælderen er et problem for mange forsikringsselskaber - og derved for husejerne, og måske kan vi frygte, at problemet bliver større fremover (i
næste nummer af KILDEN regner vi med at kunne give gode råd om kælderens vedligeholdelse
under overskriften: KÆLDEREN - ET FØLSOMT RUM).
På generalforsamlingen orienterede bestyrelsen om et tilbud om svampeforebyggelse / behandling
af kælderen, der ville fremkomme i løbet af foråret fra det professionelle svampebekæmvelsesfirma RENTOKIL. Det er nu fremkommet pr. telefon, og en imprægnering af kælderen med 10
års garanti for svampeangreb og træskadedyr. Pris for dette er for 10 huse: ca. kr. 6.500,- faldende
til ca. kr. 2.000,- ved 200 tilmeldinger. Endvidere kan firmaet tilbyde en tilsynsrapportfo_r ca. den
samme pris.
Mere om dette i næste nummer - men tænk over de.t - vi tror det er et interessant tilbud.

+++++++++++++++
Kontingent 1991
Når dette nummer af KILDEN udkommer, er girokortene for
årets kontingent forhåbentlig modtaget af alle medlemmerne.
Til nye medlemmer kan jeg oplyse, at kontingentet dækker fra
01.01.91 til 31.12.91, samt at man som husejer er pligtig til at
være medlem. Jeg bliver ofte ringet op af nye husejere, der
takker for girokortet men meddeler, at de ikke ønsker at være
medlem af foreningen. Det kan desværre ikke lade sig gøre, da
foreningen er forpligtet til at vedligeholde veje, kloaker og
vandledninger.
Skulle der være forkert navn på girokortet, skal det ikke afholde nogen fra at betale til tiden. Det
er nummeret der er det vigtigste. Ret derfor venligst navnet på kortet, så skulle det være korrekt
til næste år, men skriv så tydeligt som muligt!
Hvert år er der adskillige, der betaler dagen efter, at girokortet er mod taget. Det er imponerende!! Det er desværre adskilligt flere, der trækker den endog meget længe.
På GF91 var der et medlem, der mente at kassereren kunne få mere i rente af foreningens kapital
ved en mere aktiv indsats i banken. Den herved fremkomne renteindtægt er dog peahuts i
sammenligning med den renteindtægt, foreningen går glip af, når medlemmerne ikke betåler til
tiden.
Derfor: Send nu det girokort, og hold sommerferie med god samvittighed!!
0

Kassereren ønsker god sommer!
5

Obelisken 75 år.
Den 14. juli 1916 blev obelisken på torvet indviet. Obelisken blev opstillet til ære
for 2 af initiativtagerne til oprettelsen af "Arbejdernes Byggeforening".
Det er den 14. juli, 75 år siden dette skete.
Det vil vi fejre med en lille højtidelighed på torvet:
Søndag den 14. juli 1991, kl 16.00.
Vi vil sørge for udsmykning, musik, taler og lidt til læske ganerne med.
Nærmere program vil blive udsendt og opslået i skabet.
HUSK AT RESERVERE DAGEN!
Bestyrelsen, april 1991.
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Husejerforeningen

i Stnmdvcj.s.kvaneret

Referat af ordinær generalforsamling 1991 i

HUSEJERFORENINGEN I STRANDVEJSKVARTERl'T
Formanden, Ole FaurhØj, bØd velkommen og præsenterede bestyrelsen
Christian Sonne (næstformand), Annette Schou, Niels Ingvartsen samt kassereren Oluf Greisen. Bestyrelsens sidste medlem, Carsten Ohmsen havde, som

så mange andre, lagt sig med en ondartet influenza.
En særlig velkomst til Dan Hertz (KTAS), BjØrn Nordfeldt og søren T.nrentze,n
(begge SIEl'!..ENS), der var indkaldt for at besvare spørgsmål om det nye antenneanlæg.
Formanden afsluttede sin indledning med at udtale mindeord om Husejerforeningens fhv. formand Egon Bartum, der dØde i efteråret.
VALG AF DIRIGENT

Peter Elming blev valgt - uden modkandidat, og bad forsamlingen om
at gorlkenrle at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, Dette skete uden
afstemning.
ad 2

FORE!FNGm.s VIRK~O!IBED

Under gennemgangen af den skriftlige beretning var der m11lighen
for dels mundtlig su.pplering fra bestyrelsen dels spØrgsmå.l fra medlemmerne.
1

1

Christian Sonne oplyste at der endnu ikke var kommet endeligt svar fra
!'!agistraten vedr. renovering af skiltene omkring foreningens trafikreguleringsforanstaltninger, samt orienterede om resultatet af licitationen om
opretning af gadernes kantsten. Resultatet var over alt forventning
gunstigt: Prisen lå på under det halve af overslaget.
Overslaget var på kr. 400.000,- for 400 meter, licitationsresultatet var på
kr. 175.000,- . Arbejdet vil gå igang når vejret tillader det.
På spørgsmål, oplyste Christian Sonne,
- at bestyrelsen udfra en grundig registrering vil bestemme, hvilke gader
der skal renoveres fØrst,

- at bestyrelsen selvfølgelig også er opmærksom på de gader, der kun for
halvdelen ejes af foreningen og gerne går ind i trafiksaneringsprojekter
som beboere evt vil foreslå ( som det er sket med Hornemansgade - nord).
Ole FaurhØj oplyste at bestyrelsen planlægger at afholde vore huses 100 års
jubilæum i soIILmeren 1993, samt erindrede om den stadige indsamling af
billeder og beretninger til jubilæUJll.sbogen.
Endvidere fortalte formanden om festen, der blev afholdt ved afsløringen
af Obelisken.
Beretningen blev enstemmigt godkendt .
1

"d 3

1

:ARSREGNSI<.ABR'l'

Formanden fremlagde det på forhånd godkendte regnskab.

På Spørgsmå.l fra .Jan Wæver lovede kassereren at overveje om foreningens
formue kunn1= anbringes mere fordelagtigt. Endvidere oplyste formanden -

også på spørgsmål, at konsulentkontoen i regnskabet, fortrinsvis var
anvendt til advokatbistand.
Arsregnskabet blev enstemmigt godkendt.

7

adrAa

FÆLLES~GGET

+
Niels Ingvartsen indledti;, med en kort opsummering af det sidste å.rs
begivenheder på. antennefronten, og overgav hurtigt ordet til Dan Hertz fra
KTAS - kabel TV.
Dan Hertz.oilenteredii.om baggrunden for at KTAS allerede på. nuværende
tidspunkt, hi3.vde. bei:~ll!it--JL,et at udski;lfte antenneanlægget - at anlægget var i
dårl,ig:ere s\f.1.nd.,-,endc,fll)_r.st, antaget _sag faktisk var ulovligt, og at det ikke
var muligt ait få,:en,,goc!kendelse fi:,a-•TELESTYRELSEN for fremfØring af
antennesignaler fra, hybridnettet.
Endvidere oplyste Dan Hertz at prisen ved tilslutning til "den store pak..lrn"
bliver kr 154,46- der er forske.tlen,,fra "den store-" til "den lille pa!<_k:e",
(da bestyrelsen har besluttet at foreningen betaler afgiften på grundp;,_k:ken
for alle 393 huse), og som bliver opkrævet direkte af KTAS hos den enkelte
husejer.
..
..
... - ..

Endelig fortalte-Dan Hertz .,:,m de store servicemæssige fordele, der var ved
en tilslutniing tli'KTAS's kabel - :i:v. Den enkelte TV abonnent kunne altid
ringe :lnd til KTAS og;1 anmelde fejl.ved signalfremføringen, på. det nummer
der blev oply,st på KTAS·• s servicekanal 0047 - weekend og aften, og om dagen
0019,1.ok.2!39:t-. Der .er helt bestemte regler for hvor hurtigt KTAS skal
repai-~re, .or,',det er i alm. TV tid, hØjst 3 timer.
Eftei-_.Dan: ,ijei;:tz' s ind fedning besvarede de indkaldte eksperter spørgsmål fra
salen,
besvarelsen fremgik følgende:
.:- At SJ~S. nedtager de to overfl')ldige antenner fra foreningens gamle

og fra

snares{~

·aniæg

-,. at,. de hil llgeiie priser, som rr>.ange beboere har hØrt fra andre, kan bero på
forskellige "ting; dels er installering i etagehuse meget billigere; dels er
de pris.er, som foreligger... i mange andelsboligforeninger; baseret p~ en
beslutni11g om at alle. sk,i,.l modtage " den fulde p;ik.ke" ( og ikke som hos os
hvor man.individuelt kan"til- og framelde sig ordningen). For de almennyttige boligfor;eningers vedkommende beror det på en aftale med boligforeningei:·ne,' der sikrer KTAS en vis del tilslutninger pr, år ( feks. er
prisen for enfamilieshuse og rækkehuse under denne ordning kr 154- pr
tilslutning ) .
- at prisen ville stige med pristallet ( ca 3-4 % /år), og at prisen ig~.e
ville ~a)de i takt med,at anlægget afskrives ( hvilket fik dirigenten til
at bemærke at den-eneste.må.de at erhverve sig et udbytte ved denne investering er at kØbe aktier i KTAS.
- at;der opsættes een dåse pr. hus ( ig.ke husstand ), og et evt internt
anlæg med flere då.ser i huset kan tilsluttes denne dåse. KTAS kan selvsagt
ikke påtage sig ansvaret for at dette eksisterende anlæg vil komme til at
fµ.l)gere. perfekt, men man kan evt få SIRl17".lfS til at undersøge og garantere
for det eksi~t anlæg. . C'
- at SIEHENS leverer en'"forlængerledning" på 5 m.
- at SIR.l'!ENS henvender sig til hver enkelt husejer, når de skal ind og
installere den indvendige stikdå.se, og at man så kan træffe aftale om andre
"installationer", som man kan tænke sig udført af SIEHENS.
- at KT.AS kun er indstillet på at opsætte det indvendige stik et sted; men
bØjede-•sig for bestyrelsens forslag : at udsende en plan, hvor de enkel te
hus!ljei:;ekan vælge mellem mii;tdst tre muligheder.
- at "å!le skader forå.rsaget ved arbejdet med installering af antenneanlo.~!i{e);. viLplive retableret af SIE.f1ENS uden udgift for husejerne.
- at a.l !.)~rivendelse vedr. skader _skal ske direkte til KTAS - kabel TV /
Dan Hertz :t1L38 99 28 70.
-
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Endelig lovede KTAS - på. et spØrgsmå.l ff&,et 'rffæ.Jiem - at undersØg:&.·Eom det er muligt, at betale en større tilmeldelsesafgift til "den store
pakke", og så. til gengæld en mindre månedlig,afgift.
Q
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Formanden foreslog at dette punkt: bi.elv udsktfflllt:l?l næst# å.r/ins JC. ,
Bestyrelsen er selvfølgelig opmærksom cpå at Ioveri'ih1)';,h~f'antermeregu~i:i\i
bØr fornyes, så. det stemmer med det nye "antenneah1æg,.o'1),ft'."te,-vi'l6 bl i Ve'." ·,FN
udfærdiget i samarbejde med KTAS, og fremlagt' :Cpå.1'tlæ&l:e, å.rs GF .' .s,
nrrs_+ 0
~c.
·J,eJ- 1•F-'·qo . . ,. . •__,;~-,.r
i
- ·:
Dette forslag blev tiltrå.dt af generalr6rs\i,iu1ingen.~
1c1 J·s
r :_:.:..:,d
~ J ,;_eT·_ :teed .31. ,\
r-9
aflz J.:-·i
ad 5 LOKALPT JI.N
1~ - 3C.
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Christian Sonne forelagde bestyre1l"sens r1iverve-1illser vedr. en \ev't'.bn3:
vedtagelse af en lokalplan for vort kvarter, L 1
oATX IL:
2!•
ns
Bestyrelsen havde må.ttet konstatere at Fa'caderegulåt1l.v.et '( og besteihlneiserne i or~ginalskØdet v:'dr ~aca~eændringer ) , ·'ik.l(e'_'ei-T'.~r_undY-!1~: nok for ~~
kommunen til at kunne gribe ind 1 facadesager. "Endvidere er det" bestrrel-· ·'
sens opfattelse at kendskabet til de facaderegulerende' oestenuneilser''
i'
vore hu.sej især overfor de nye husejere, bedr8 kan u?J.bredes vra"3~r[Jl~--r 13 +:::J
kalplan.
:-,-_ .. -PO ,t~- c::.
Derfor fremlagde bestyrelsen det udsendte forslag til gf' s' gddl<e~11'~Ts'e / 1liom
+·
~rr-- /-:-.grundlag for arunodning om vedtagelse af Lokalplan overfor kommµner-.~"·'-. _.
Lokalplanforslaget bygger i hØj grad på. vores eget Facader1'gulatii/, med7 tovæsentlige afvigelser
-4
r
- at vinduerne skal males og at der er mu.lighe'a for·: flere tagvinduet'\ _r;-f '3 ~
Begge besterrunelser er taget fra de bevarend'e-· lok?-1-Piani~~ ctir gælder---: :Era.'7· 0 r:_
andre byggeforeningshuskvarterer.
· n:: -De problemer, der kan være, er afgrænsningen af 16kalplai,:områ.ilBt og , , JT ·,,
sammenfletningen af den for Østerbrogade gæidende lokalplan''med den:-, ;c;- ,foreliggende. Dette er dog problemer af ren lokalplanteknisk:5 art. i~' '' 9 " :''1
Efter enkelte spØrgsmå.l gennemgik dirigenten forslaget,
'u,.~u :a iL
3
Under gennemgangen blev fØlgende præciseret:
'0.:
~ 1 '- ·' ·
: ?1. -~ ~
- at de i§ 6 stk 3d omtalte udluftninger ikke er trykudligningshætter, 'det
indbygges for at udlufte den isolerede tagkonstruktbh . ·
'_,·,.
s
- at de i§ 7 omtalte træer, der skal bevares, selvfølgelig ikke"må.~være'
til gene for omkringboende. ( Under denne debat val" der en på.mindels\F'ti,i bestyrelsen om at foreningens træer skal holdes i en passende hØjde). ;,<· '_•1 ~
-:
,·
•-'rr 0x~r"
Christian Sonne afsluttede dette punkt med en på.mindelse om at - hvis• · -"
kommunen fØlger foreningens anmodning og vedtager en lokalplan, bliver"derl 1
offentliggjort og udsendt til alle berørte husejere, og fØrst efter eir - indsigelsesperiode vedtaget af magistraten.
"
' 2 J.
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Forslaget blev vedtaget med een stemme imod.
ad 6

FÆLLESFORSIKRING

i..--9(-)d -

Niels Ingvartsen fremlagde de to omdelte tilbud til eh h~~ejeffht':)Jd
sikring.
'·'·"' · ·= ·
Forslagene var langt fra det som bestyrel~er, havde foresti.l'.fo{ Ji1j,me~·3
fællesforsikring, men var snarere tilbud}'der kun sikrede husejet'ii~ Mi,-'·'rabat, ikke alene på. husejerforsikringen, men også. på.'- andret fefs4.kftnger'/ ,.,<}
Tilbudene var stort set ens, dog var det bestyrelsens opfattelse at det ene
selskab, havde større forstå.else for at en husejer, hvis hus, eller dele

~!r5~

9

deraf! hliWf-rtkas'i!%lte1> af3et13 forsikringis'selskab'; har krav på. at få. oplyst''
9'·f°Uflde'fle--:1te.r-t_f:i 1~D'f?.S.::"t.19"\_"} --:r5_:V
j '3,_.-~ll•J ✓: ·:·i9- ·:.,
.. 0
Bestyreise'i\sBfersiag :., at sende bforeningenj, medlemsfortegnelse til dette
forsilttingss€!1:ilka!i, "Yi'!>RKSHIRE'" c·der så. viPnenvende sig til hver enkelt )
bl~fii".ll!!nsteil\fuigt"'gi'll:!Refldt af· general :forsaml ingen.
Sammen med det ene forsikri.ngsforslag var der vedhæftet et interessante
forslag fra RENTOKIL - et professionelt svampeudrydningsforetagende -:
_at .g.ennemg:A.. htlsene, ... .samt impræg.nere. kæl de ren mod svamp - med l O å.rs
garanti ( ! ) - for kr. 3.500,-. Dette tilbud forudsatte dog at 60% af husene
tilsluttede sig en gennemgang.'-·_ ··:i ,,.
Nilieh itigvaitsJnmtovede1a:t få: t\nc!ersØgt om der kunne opnå.s en realistisk
pris~<'li~is fæ?Fei!lt!l!ilfiil\nskede renYgenfiemgang, evt af en afgrænset del af
0
:fhi\!s!§t, fldet :kunne:være Rældereni:i::!det tilfælde at forsikringsselskabet
tag@r, f©rbehold overforjdenne) .c- -,,,,,. "·
0
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Fdi!!tiia:l!d!en udtrykt§[ b@i-ti:yreJ;serli"b'~R!'a'gelse over at KILDRN var gaet ind,
og fremlagde forslag om at Husejerforeningen i fremtiden skulle stå. for
ud:ii.velsen~·-1J!l-~'.d:@tJern&estyietlCi:errs".J1uare opfattelse - at KILDEN er et

v,erd:Ht~·lldt!bi'!ilfot'rnåt't-0n@loeiisRab for foreningen.
D°dt!JJ':;l;tf::·~g _7:foi:istA.el.t9t1jart det har været svært at udgive et blad under de
"i:~hdld"F d@nT~! 1gårnte·~crt-:,eda...ktftOn har haft; og derfor indeholder forslaget at
bestyrelsen udnævner en ansvarshavende redaktør; og denne bliver honoreret
rne1S.1-· kr:1\'.J ~000 ,:~, for ~·Ii99:D.
Detrre~Lirfestyr-el:sens,2tia:t:•L_~'t dette blad vil kunne erstatte mange udsendelser
tiL medl.i-~runefrie:, .bog derf:orr har:::~vi i foreningens budget for 1991; slAet de
,tt<!f'epit>er>_l{ter."'-- TRY](.NING - 'øg TILSKUD TIL KILDEN - "~mmPn Forslaget blev vedtaget med 6 stemmer imod,
1
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IHDKOmIB FQRSLAG

-·\:,·1lJer var indk6lnffie·t tre fors lag :
9;1'·2-:-'' ·Be:styrels<eri' bede;s, komme med en saglig redegørelse for hvornå.r og
hvordan beboerne kan affaldssortere effektivt bl .a, aviser o. lign.
t~tfu'elds,at af cCta,r:steniBr:ø;ndurn). :,
,'J·
P~ bestyrelsens vegne fremlagde formanden et forslag til indretning af et
contai:t:tetbmråde -,l·e·n- iutl-videlse1 af Hdet grønne ornrå.de 11 for enden af Berggreensgaær~vr, Hornemansgadei), det', efter bestyrelsens mening er det eneste
sted i kvarteret der kan indrettes et" lukket områ.de ", som et containerområde -iflg. R98- skal være.
Bå.de __ dette_ og et aQdet forslag - om at placere en aviscontainer i hver af
hjØrnehusgårdene blev afvist af GF, og diskussionen blev afsluttet med en
1
'

opfor:dnin·gL".t'i(l at :,be'styr-&tsen(~arbejder videre med R98, og komme med et nyt

rr"ID.i:%·1',agc,ti 1 næste .GPt,. _- , ,o . 1~
2. " Sadevedligeho:'l!:rletlse, l:!e:r drejer sig om genopretning af kantsten,
indstilles."(fremsat af Christian Glahder)
Begrundelsen for forslaget var iflg forslagsstilleren at gaden gav bedre
indtryk af gå.gade med særlig plads til blØde trafikanter, hvis man i stedet
slØ-jtede ~ltarltstenene·. Christian Sonne afviste på. bestyrelsens vegne
forslaget, ogwed deri. eft~rfØlgende afstemning blev forslaget ligeledes
afvist af GF m_ed en stemme for forslaget, mens 8 undlod at stemme.
3. " Der var for nogle å.r siden ialt 5 steler opstillet i kvarteret. GF
foreslår at bestyrelsen lader de væltede steler retablere i samme udførelse
som tidligere. "(fremsat af Peter Elming).
Begrundelsen for forslaget var at stelerne var både smukke og funktionelle.
Selv om bestyrelsen i og for sig var enig i denne begrundelse, afviste
0

•
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Christian Sanne, på. bestyr7'J.sens y@gne !Jiffl!f§Ja!n~t,Jne9e~~A-Ænm.t J:<i 1, ff!l,b
tidligere GF beslutning, som var fremkommet efter gentagn€!r ~.ed!l'-,l!lr.l.,nge!fucl:f
stelerne. Forslaget blev afvistnaf GF ,. ,/l)lild 1g" stemmer:- fernnistttnB :jc~ ;zea
I forbindelse med det sidste forslag,. blev ~styrel@en,@Pili@r4r@il.nJ:HHJ.-1fo:..
lade de gule striber - ved de t:r;afikfrL:,9'!JH~,;ler _i Bfc) 6gg~i;em;g;a,,;I~:: :::a@P!Jlg.J@.
Det sker til foråret.
;Ino'l:el -~
"" er:s. tsb <-,91, nefllIT•EG
--i.._
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Formanden fremlagde det omdelte budget. 3 r
Specielt et punkt medførte debat - be1>1iY!S!l}S§flS ;iplc1ner _,,;,m,.,;j,ng¼,t,b 2<%f ~tgm}!t
sti! lads. Christian Sonne fremlagde bet1~Tirelsens.,,filffiSJ1Uf!ld;emsPå. de/!t~2l-:rq
punkt: at efterspørgslen på. det gaml E!ae\ttl lc1d~D1 5 cler-_efterhå.I1den..,f:i;emti;å.\'.tte
ret uforsvarligt - gennem å.rene havde været ,ret ,~tor;~-iog, også.,rmang!'!, -,,ger
ik.lte selv kunne stille stilladset op, havde brugt det. De havde så. enten
få.et håndværkeren eller en anden "k,t,bt hjælp" til at foretage opi,j,;i;lltn~n,
og derved sparet leje af stillads. På spØrgsmå.l blev det fastslå.et at alt
ansvar vedr. brug af stilladset, seb~~flgel}ga~~Xtl~~ ~rug~ren -~@,s~~a

·:<. -::s,r,-:::.iJ:.

foreningen.

.:!C·

;::i,s"~·1cI

QO

Y)_

Da punktet blev specielt debatteret satte:0;:ip,,i&e11t.en ·,~t :b~stFelsensvi;,i,imer
om indkøb af stil lads ti 1 afstemning. 8 stemte' :ifilQG\,:cJ'.i'e~1=.ei1ng<;1dki©1:1'1\te "~" 1
bestyrelsens planer, og bestyrelsen blev s.om afs1'1J,tri:i•ng"'-!.:!:\•<'i<å!\te,,i;&el.rfurtl;)t[
opfordret til at udfærdige en pjece:om 11 samling_og.s0Psttlli,ng,~f ~ttllaci¼S: 11 ,
til udlån sa_rn..rnen med stilladset,
n.:: __
:,ir~t.u ::r -~.I,:,---r,r:'r2'3d
Til budgetforslaget som helhed blev der udtrykt .@.n~e--pmJ a~rJ:2~'styr.els~1'})1:r
til næste å.r opstil ler budgetfors laget mere "pæd<l,gogi,sk'hr-":I; c;ek"$",. "'<l\:!B'enoor
det korrunende Ars budgetforslag med sidste -.,års fo~~:lag, v~d .~idtirt:"raæ'. 11 1.
Ved afstemningen om det samlede budgetfors·1'ag stemte :1 :imod, !'esten ll!!l:Jemt-e
for •
. T'i.-- T
:-:;f:::_
arl
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Til bestyrelsen genvalgtes Annette Schou, Christia..'lcS<mne,, Niels Ingvartsen, og som bestyrelsessuppleanter genvalgtes J~t<:l! 'l'o.:t:t og Anne'Gret'he
!!olmsgaard.
--i>.:.· tL.:~.t,,:ov:.i
Som revisor nyvalgtes JØrgen Vestergaard ( den hidt:i.dige res',li:sorsupp,lIOOil!tJ)
og som revisorsuppleant Gitte Vinc.ent.
~r:
· '°' :'._,c:;,,.,
:::
•7J2"'·-", .si
Til de tunge hverv som voldgiftsmænd havde_. Benny,ll{i'.e,lsen; Niel·s"Jle-d.lllt J)l_J, ''.l
11argit !1arienlund indvilget i genopstilling'.; de (h-lEto\t J&gesom'Vald;giits-__ ,3
mandssuppleanten Adrian Schelling genvalgt. ,c •: ,,c
_,
,:: 1
,:'3
an

11

.: ..:::: '1/: .:i ·.rsrr

EVENTIJELT
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s.b -~:1n~.a:
;c::1E·i:;2u;:1r.~A)[ri
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Under dette punkt blev det fremført fra ,e:t, l!11l'dlem at :punkte.rne:c, 1qo
BUDGET 1 å. for sent på. dagsordenen, og derrn,;,d på. GF .' llesj:cyaæ-ls)m
mener at den opstillede dagsorden er udtryk ··wr alm~lig :13.cæ:emngs ·· . ~
pra..ksis.
;. -""' '
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Formanden afsluttede Generalforsamling,m, med en t,,3...1{ t.i:Jrcde "1ffr-ent,-,ie
mødte, og en speciel tak til dirigenten for en; ·g-0dt 1-edet GF 2· . :re:osfa,o}
"li.:.

På. GF 1991 var 64 huse repræsenteret.,IE ..
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Havekonkurrence
Nu er det atter tid til at overveje om ikke de små forhaver,
som er udlagte på Husejerforeningens "jord", burde sættes i sommerstemning,f.eks ved hjælp af lidt oprydning,lidt udplantning,
lidt stakitrenovering og måske lidt gødskning?
''Kilden'' udlover lidt rødvin til den flotteste have.
''Kilden''forbeholder sig ret til at bringe et foto af mønsterhaven.
''Kilden'' præmierer også det flotteste træ og
MÅSKE kvarterets mest charmerende skraldespands/pose camouflage.
Alle beboere er velkomne til at foreslå præmieringsobjekter og
bestyrelsen vil på sin havevandring se på og bedømme de foreslåedepræmiedeltagere.
Eventuelle forslag til "Årets have/træ/skraldespand'' afleveres
til Carsten Ohmsen,Heisesgade 37. senest 17.Maj.
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AUGUST 1991

Da det :for en del år siden var stor succes med et
loppemarked i kvarteret, førsøger foreningen at gentage
arrangementet - og vi hAber at mange vil deltage.

SA der:for:
Tag dit bord og dine ting og stil dig op i Berggrensgade d.
31. 8.

kl.

11.

Det du ikke fAr solgt - givet væk eller byttet til andre
ting - tager du med bjem igen. Oprydningen håber vi derfor
ikke blive noget problem.

Mange venlig hilsener
Rea Sanne
Heisesgade 49
Tlf.: 31295451

Liff Greisen
Kuhlausgade 46
31296062
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Nr. 2 - September 1991

KILDEN

LEDER

er Husejerloreningen i Strandvejskvarterets beboerblad, og
udgives af denne forening
under ansvar al bestyrelsen og
den af bestyrelsen udpegede
redaktør, som p.t. er:

Trods mange positive mundtlige reaktioner på det omstrukturerede kildeblad, er det alligevel beklageligt med et
omslagsblad fyldt med stavefejl og anslagsfiaskoer. Læserne
kunne hurtigt fremmane tanker af uheldig observans om
redaktørens evner for skriftlige arbejder, men forklaringen
skal søges i, at det var min kladde til omslagssiden, som var
smuttet ind hos trykkeren.

Carsten Ohmsen
Heisesgade 37
2100 København Ø
Tlf. 31 18 01 90

Alle meddelelser fra bestyrelsen er mærket med

Husejerforen.ingen
i Stra.D.dvejskvaneret

Jeg beklager endnu engang og forventer ikke samme
fadæse en anden gang!
Ud over denne lille undskyldning er der stadig brug for stof
til - og reaktioner på »Kilden«. Hvis man er hadet eller elsket
eller der omkring, har man jo selv noget at forholde sig til,
men neutralitet er svært at tackle. Derfor opfordres alle til at
sende stof til Kilden. Ris/ros og gode ideer, vedkommende
for andre beboere, og generelle problemer, som bestyrelsen
kan arbejde med. Kilden skulle også gerne være beboernes
blad og ikke kun bestyrelsens meddelelsesorgan.
Hvis vi tager de to indlæg omhandlende gadeopretningen og
kælderens følelsesliv, er disse typiske forklarende artikler,
skrevet på baggrund af nogle mundtlige samtaler, som de
enkelte bestyrelsesmedlemmer har ført med beboerne. Her
kunne det måske have været rart med beboernes spørgsmål
og meninger på tryk. Hermed en opfordring til at bruge
Kilden som bindeled mellem bestyrelsen og husejerne.
Hilsen Redaktøren

Redaktionen modtager meget
gerne ideer, oplæg, artikler,
meddelelser osv.

Alle beboere opfordres til at
skrive i KILDEN.

Næste nr. af »Kilden« udkommer omkring 1. november, og
dead-line for indlæg er derfor

10. oktober 1991
Indlæg bedes afleveret hos Carsten Ohmsen, Heisesgade
37.
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Søndag den 14. juli 1991 omkring kl 17.45, begav sekretæren,
kassereren og undertegnede (resten af bestyrelsen var på ferie) medbringende vores familier, os over på torvet i Kildevældsgade. - Spændte over: "Hvor mange ville møde op"?
Næstformanden havde, inden han rejste på ferie, formået
stadsgartneren til - uden beregning - at opstille 6 flagstænger på torvet. 3 på hver side imellem træerne. Om lørdagen havde stadsgartneren levet 6 store dannebrogsflag til
mig. Og søndag morgen - i dejligt solskin - hejste jeg disse.
Det så festligt ud. - Der var god vind, så flagene foldede
sig rigtigt ud. - Pudsigt nok blæste 2 af flagene på nordsiden mod øst, og det ene mod vest(?). - Arsagen til dette
var, at vinden, når den blæste over torvet, delte sig!
Jubilæet havde været varskoet i 1. nr af KILDEN 1991. Hen da
vi ikke havde fået nogen respons, blev vi bange for, at alle
var på ferie, så at det ville blive en "fuser". Derfor blev
der udsendt et ekstra-nr af KILDEN, der fortalte, at der
blot ville blive tale om, en lille højttidelighed uden officielle taler. - Samt at vi - da vi ikke vidste hvor mange
der ville komme - ikke turde binde an med forfriskninger.
(Alligevel havde kassereren indkøbt 3 kasser øl, og 2 kasser
vand).
Nå, vi kom over på pladsen. - Ikke et Øje - Vi placerede Øl- og vandkasserne i skyggen under det store
træ og ventede.
Og så - begyndte det at myldre til - - Og kl 18.00 var der
ca 100 beboere til stede!! - Jeg blev dybt imponeret - og
glad.
Jeg havde forberedt mig på en lille gennemgang af obeliskens
historie, og lidt om de to personer der er afbilledet på
den.
Den holdt jeg så. - (Bag efter, var der flere der opfordrede
mig til at lade "talen" aftrykke i KILDEN, til orienteriniat
for de, som ikke kunne komme. - Godt nok talte jeg ikke efter manuskript, - kun efter en "stikords-seddel" - men jeg
vover alligevel at bringe her, - nogenlunde - hvad jeg sagde).
Velkommen til denne lille højttidelighed, på 75 års dagen for afsløringen af denne Obelisk. - Kl er 18.00, og
godt nok blev Obelisken afsløret den 14. juli 1916 kl 6
1/2 eftermiddag, Men da vi nu har sommertid, så ligger
tidspunktet altså midt imellem det rigtige, og tidspunktet nu.
Jeg er dybt imponeret over, at så mange har fundet herhen, en dejlig sommereftermiddag - og så ovenikøbet på
Bastilledagen, og midt i sommerferien.
På det gamle billede fra afsløringen, (vi har vist det
på det "historiske pap" ved nogle generalforsamlinger),
kan det ses, at der var mange flere til stede. - Arsagen
hertil må søges i, at "det at holde sommerferie" ikke
var så almindeligt dengang.
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Om 2 Ir, skal vi - som bekendt - holde 100 års- jubilæum
for vores kvarter, og vi har derfor valgt i dag at "holde en lav profil" med hensyn til "officiel festivitas".
Men nu til selve Obelisken, og de 2 herrer der er afbildet pi den.
Den 20. november 1915, fejrede Arbejdernes Byggeforening
deres 50 lrs jubilæum. På dette jubilæum enedes den daværende bestyrelse om, at opstille en mindesmærke til
ære for de mænd der havde været "primusmotorer" i foreningen.
Man begyndte en indsamling blandt beboerne i de forskellige kvarterer. - Af regnskaberne fremgår det, at der pi
denne mide indkom:
2.205,00 kr
(Heraf tegnede beboerne i vores kvarter sig for over
halvdelen - sansynligvis fordi man havde flet at vide,
at mindesmærket ville blive opstillet her).
Indvidere indkom der direkte fra medlemmer til foreningens kontor:
734,50 kr
39,32 kr
Der var renter på:
Så det blev kun nødvendigt for selve byggeforeningen at
indskyde:
623,49 kr
For at komme op på det beløb, mindesmærket kom til at
koste:
3.602,31 kr
Udgiften til mindesmærket så således ud:
- Entreprenør Hans & Jørgen Larsen for levering og opstilling af mindesmærket:
1.865,00 kr
- Billedhugger Brandstrup for 2 portraitmedailloner:
800,00 kr
- Kgl. Hof broncestøber Lauritz Rasmussen for støbning
435,00 kr
af reliefferne mm:
- Tryksager, avertissementer, plæneanlæggets ordning,
musik og flag på afsløringsdagen mm:
502,31 kr
Ialt:

3.602,31 kr

Hvem er så de 2 på Obelisken?
Under den ene medaillon står der: F F Ulrik, og under
den anden: Moses Melchior.
Lad os tage F F Ulrik først. Frederik Ferdinand Ulrik
var født i 1818, og blev i begyndelsen af 1860'erne distriktslæge på Christianshavn. Her fandt han snart ud
af, at arbejderne - der fortrinsvis arbejdede på B&W boede under elendige og usunde forhold. Det ville han
gøre noget ved. - Løsningen måtte være, efter engelsk
forbillede, at arbejderne, via opsparing, fik mulighed
for at købe deres eget hus. Den 20. november 1865 var
han så med til at stifte Arbejdernes byggeforening, hvor
arbejderne blev medlem for 2 kr om måneden, og dermed
erholdt retten til - efter lodtrækning - at måtte købe
et hus for en billig penge. - Jeg kan nævne, at vores
huse kostede ca 8.000 kr, som skulle betales over ca 25
år, med ca 50 kr om måneden. - De første 10 år var man
dermed "husbesidder". Efter de 10 år fik man skøde på
huset, og var dermed "husejer", hvorefter man kunne optage lån.
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Til at financierede byggerierne behøvedes en ''pengestærk" person, der også gik ind for, at arbejderne skulle have bedre boliger. - En sådan person fandt F F Ulrik
i: Grosserer Moses Melchior, der var født i 1825. Moses
Melchior sag i bestyrelsen i byggeforeningen fra 1867,
til sin død i 1912. Han var formand fra 1802.
Det er således dem, der har betydet mest for sagen. F F Ulrik som initiativtager, og Moses Melchior der kunne financiere det hele der er afbilledet på vores Obelisk.
Under deres portrætmedallioner kan vi se deres virke afbilledet. Æskulapstaven (lægerne bomærke) under F F Ulrik, og Merkurstaven (handelens bomærke) under Moses
Melchior.
Ved selve indvielsen, var der en masse "høje" herrer til
stede, med borgerrepræsentationens formand i spidsen.
Også arkitekt Bøttger (ham der også har tegnet vores huse), var der. Alle i kjole og hvidt eller i jaket med
høje hatte eller bowler hatte. Tilskuerne var mest i
lyst sommertøj og stråhatte.Efter at orkesteret havde spillet "Kongernes Konge",
talte komitteens formand, varemægler, borgerrepræsentant
Just Cohen.
Arbejdernes Byggeforenings formand, Overretssagfører
Axel Bang var næste taler.
Så fulgte F F Ulriks ældste søn: Stadslæge Axel Ulrik. Han takkede på sin fars vegne, og overbragte en hilsen
fra ham!! - Han kunne desværre ikke komme til stede. - Han var da 88 år gammel!! - - (Det er vist enestående,
at et mindesmærke er blevet rejst for en ikke afdød person). - (F F Ulrik døde i 1917, 99 år gammel).
Så talte Grasserer Carl Melchior, (Moses Melchiors
nevø), Han sagde bl.a. "Tak for de smukke ord der er
blevet sagt om vor kære onkel Moses"!
Til sidst takkede den daværende formand for husejerforeningen i Strandvejskvarteret, Murermester NC Hansen,
for Obelisken, - og til tonerne af bl.a. "Der er et yndigt land", blev obelisken taget i Øjesyn.
Jeg vil lige fortælle en lille anekdote, som tegneren Ib
Spang Olsen - der er født i et byggeforeningshus ved
Lyngbyvejen - ynder at fortælle. - Han fortæller, at han
kan huske, at to arbejdsmænd kom med obelisken på en
trillebør, for at opstille den på den plads ved Lyngbyvejen, der bærer F F Ulriks navn. Men at de ikke kunne
finde pladsen, og derfor havnede her med obelisken!!
Historien er sjov nok. Men vi må huske, at Ib Spang Olsen først blev født i 1921, dvs 5 år efter. - Og jeg
ville gerne have set 2 mand med denne Obelisk på en
trillebør!
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Til sidst vil jeg minde om den indskrift der står på
bagsiden af Obelisken:
På alderdoms hygge skal i ungdom du bygge.
Dette var Arbejdernes Byggeforenings motto, som vi også
genfinder i vores forenings bomærke (Vist på forsiden af
KILDEN). Husene vi ser på bomærket, er fra Kildevældstorvet.
Jeg vil derfor bedes en af de tilstedeværende unge, om
at sætte den krans vi har købt til dagen, ved obelisken.
En dreng - som forøvrigt lige var flyttet ind i kvarteret satte derefter en krans af tuja, med rødt og hvidt bånd med
påskriften: Husejerforeningen i Strandvejskvarteret - ved
Obelisken.
Efter at jeg havde udbragt et leve for kvarteret, og sagt:
'"På gensyn til 100 års jubilæet'", myldrede de tilstedeværende ind på plænen, og tog ""Obelisken i Øjesyn"', samt stillede
tørsten. Snakken gik livligt. En beboer havde nogle gamle
fotografier med, som vi fik lov til at affotografere, til
brug for jubilæusbogen. - Mange takkede bestyrelsen for initiativet, og bad - som ovenfor omtalt - os om at referere
fra festen. - - Det være hermed gjort.
Atter en gang tak til de, der mødte fram og var med til at
gøre dagen festlig.
Ole Faurhøj
PS: Under jubilæumsfesten opdagede jeg, at "'H'et"' i Melchior
var faldet af! - Vi vil snarest sørge for, at et nyt "'H""
bliver opsat.
Jeg mindes da Ulriks ene ""F"" var faldet af. - Da kaldte alle
kvarterets unge ham for ""Fulrik"" !
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GADEVEDLIGEHOLDELSE OG SKILTNING
Som de fleste af husejerne sikkert med glæde har bemærket, har
der· rigt:1gt været gar1g 1 vedligeholdelsen af vores gader
og så
er vi endda ikke helt færdige endnu!
f.'CJ_ ,Jerieralior~:arnlingen 1 feby·ua.r blev det vedtaget at afsætte
400.000 kr til reparat.1on af gaderne. sætning af kantsten i
beton. ,Jpret111ng af kctntsten og fortove. lapning af gadebelægning
og udskiftning af defekte riste mv.
ArbeJdet blev LldbL1dt i licitation. hvor vi - bl.a. pa grund af de
d&rii~re tider fo1· entreprenørbranchen - fiks& godt et tilbud. at
de1- var 1·-~ct til at lave næsten dobbelt sa meget. som vi havde

turdet 1-eqnet med.
l 11?e k_;--:int:~~t·.:-.,n?> ('CJ tr~•rtc•ve pynter gevaldiqt i gaderne.
forh1nd1-er parkering på fortovet. og har fjernet huller og
l11nker. s& vandet løher 1 rendestenen og ned i ristene. Samtidig
sikrer sætningen af kantstenene 1 beton. at stenene bliver. hvor

Ue

de et· en 01~ng er sat. Alt 1 atten stor gevinst fo1· gaderne.

Ikke alt er imidlertid rosenrødt. Som det blev omtalt pa generalful ~::;a.ml inqer-1 kan up:retn1ngen at kant:::::ten og fortove betyde - for
at opreth()}de en v1:::; minirnurns't-tØJde p1j_ k11ntstenen - a.t fortovet
v]::::se :;:;;ted.er kornrne1· til at lii:;ge over 1ndqangen t j l forhaverne.
til gene 0g sikkert irritation tor de pågældende husejere. som s8
sel.v rri~ sørgp fcir at t& rettet c)p p& haveinaqangen.
Bestyrelsen har d.a ogs& 1 den forbindelse f&et en del klager. som
der dog desværre ikke r1gt1g er noget at gøre ved. hvis vi skal
have vores gader til at se pæne 11d.

Ar·tleJdet 1ned gadevedligeholdelsen er endnu ikke afsluttet. dels
mangler vi den endelige aflevering af de hidtil udførte arbejder.
dels n1ang!er v1 endnu at bru~e ca. L00.000 kr .. som bl.a. skal
bru~res t J. 1 gadebe læ JT11 ng de værste steder. - sa.mt ti 1 yderligere
opretning at kantsten og fortove.
1

Et t1 lba.r;revendendP punkt pd vcires gener,3.lforsamlinger har været
sk1ltn1ngen 1 gaderne. scim vi etterh&ncten ha1· d1skuteret med
myndighederne 1
Ja urrlJ(r1n9 3 ;§_r.
MEN NU l.Yc3NER [,LT'

Vi t1ar neinlig endeJ.1g fdet en løsning - og oveniJ-~øbet en t30D og
B1LL1(3 løsninq. V1 har tt:i.et lov til a.t omL:e~rge samtlige
gdgadearealer t1l lege- cig opholdsarea1er og har t&et ~t vide. at
vi ikke behøver nogen forvarsling, dvs. at vi kan reducere
a.nt,::;tl),jt ,=tt s.kiJte til næe:ten ciet t1a.lve. HU.R.H.A:
V1 n1a11gler nu kun at f& aftalt den endelige placering af skiltene
med politiet. ~v1lket v1 h8be1~ J<an ske tc,rholdsv1s nurt1gt - og
s& skal vi have sat sJ<1ltene op.

:hrist i an Sonne

t..
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f.')reningen lBx lejet +:it k.3:}.derlokc'tle ( Horneman.sgade ru-, 28 ) for at kvsme
opbevare foreningens efterhånden omfattende materiel; og det ikke mindre

omfattende arkiv,

1.

Den __ store stige - en tod12lt skydestige p:3t 7.5 m ( i

2,

klappet!1 stand),
Den lille stig~ - også en todelt skydesticre p,3. 2,8 m ( c·a. 5

1

!

sammen--

m udskudt) der også kan anvendes som Wiener::.tige.
En_ta!}st~_g:9_; der og5,§_ ~r todelt så den ka.n nÆ1. te111melicrt l,3.ngt
ned af tagfladen - den skal hængP over t2.g:cykken; og er ikke
tilr-,§.cl.•?lig at br·v.~re uclen stillads el ler en form for sikkerheds-·
fastgørelse ( alt::.d af personen der skal ud og kravle).
Et snlifilernv-_t____t5t:tJl-:1d[:_, de:i:-·· kan r: p:Cy.ld0 ::1.11e .sikkerhedsfora.n.sto.l tni.ngF>r Bestyr1:1 l sen ha1- endnu il<.k<:· f,3.st.s2.t om der .skc1 J
tages leje af stilladset, men et depositum pa. Y.r, 500,-- =-kal
er ]..:?.gges før u.dl-in, Endv:i.derg e:r bestyr€' }.sen i kontakt med et
ungt menneske; dt:>r vil s22tt8 .stilladset ( og tage det ned igen)
fo1~ et: mJ.ndre belQb
? rensPsnlittA:r til_ kloakken; .samt (1milr->r indk0b) en lille
r~nc.;P~Q_l it til V.rl_nrl1 ~5P unrler.. v;:isken.
En rPnc:;eskovl til rr.!ir9.bnPnd.PD, ( de:c gerne - hvi~ der ti 1 denne
er afløb fra k(:+J:0nv0_skf.•n ~ skal rensf:'s een gang om året) og
~r.t.J5J.1Se-<-kovJ ti.1 taonedJmbshrfl)nf!fn ( der 09.~-2- jævnligt skal
renses for· bla.de ocr and.et skidt -- fr.ri,'=' ma.n cl.,s. "--'il u.ndg·& ctt en
tilstoppet tagnedlØbsbrØnd; fr:ir~rsager en f1.1gtisr kælderv~g).
Endvidere~ e!-- foreninryen inde-ha.ver ,2_f 2 vandstnnnl1'1nl.er, hvi..s derskal lukls-_r::,.s for hoved.stopba.nerne i gad22·1.
i

3,

4.

5.

6.

7.

1

A.lt dette mrlff,:,rl P1 kan lånes ved henvendelse til Niels. ID.:l_v;:.rtsen HornernMnsaa.rle 29 ( mod behørig kvi tt.ering).

For stiger og stillads gælder det dog (som regel) bestil i god tid.

Flere husejere ha.r genn~,rn tid,'?n eft:erlyst: en ('entral for c1pbevaring a.f d6re,
vind11cer, indfatninger-, skiferplader o. lign,; der udskifte.:, uden at v-::t re h1:,1t
udtjent, sa and:t~e beboere kunne f& glædJ? af materialerne Dette kan vi nu.
bru.ge vores kælder til - og ' lagerlister" vil jævnligt blive ud.st?ndt via
1

1

KILDEN"
Foreløbig star der- en (1-1dern~rket) h1,jrehængt hoveddør.

8

Her fØlger VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNINGENS afsnit om kælderen,
kaldt:
"KWT,nJ<:RJ<:N -

et

som vi har

følsomt rum ! "

-------------------------------------------------------------------------T<;,:llrly·pn,~ i vores hu.si? er som oftest ret f1Jcrtige, og dette k2n vc?r-e .svært at
urlP111ld<P f11lrl,:,::f.:onrligt.

lien både hvis man vælger at leve med en fugtig k.~lder" eller på den ene eller

anden måde vælger at begrænse fugtindtrængningen, ~r det a.bsolu.t nød.ven.digt
at ventilere kælderrummene.
Ventilation opnås bedst ved permanent gBnnerntrzek mellem huller i ydervæggene
p,ft hver mindst 150 ~rn2, f.eks .som et spjæld i kældervinduerne;.

Endvidere

er

det

tilr~deligt

at

opretholde

ventilationsristene

11.nder

hoveddC,ren - som mange .steder er tilnmret - da rummet under trappen er
særligt ndsa.t fer fngt ,
FEgt i kælderf:'n kan v~re fa.tal for hele husets helbredstilstand' da rå.d ocr
~y::!mD 0f.te begynder i en fugtig k~lrlPr. OIJ især i dE' hus":' hvor vrirmPVPk~ler
eller fyr ligger i k.3?lderen, da _varme + fucrt - qyrimn,
11

1

;

Derfor er det a.bsolu.t nødvendigt at ventilere sin kælder,

En grund til ufc)rholdsmæssig megen fugt p~ kælderydervæggene kan vi:ere en
til.stoppet e I ler defekt tagnedlØb.sbrØnd, c1g denne bØr derfo1- !.~enses mi nd.c:.t 1
ga.ng om <:'.r8t - efter l~ivfalr.L
Den "nab..1.rlige" fugt: kommer fra den omkringliggende jord, og viser sig som
klamme ydi?1-vægge og et fugtigt kældergulv.
Dette kan i et vist omfang afhjælpes.
Den bedste 16sning p.3. pr·oblemet er en udvendig dræning,
Der graves en rende langs med muren ti 1 lidt under kældergulvs-niveau.
Kældervæqgen repareres OIJ svummes, dvs på.ftpres mørtel; s.& den udgØr en jævn
sammenhængende flade, og tilsid.st tjæres hele vægg~n- Det er endvidere en god
ide at r)psætte dr.:enplade1~ L:i.ngs muren ( de kan fås som en sv.:er pl-?.stik med
indbyggede luftplærer ) , 8-3.ledes at jordfugten ikke pres.ses ind gennem
v,3?!Jgen, men h::1-: mu.li~Jl·u:<1- for 2.t stige op mellem dr-::enplade og kældervæg,
Incl.en r:?nden luk!e.es til i0':'n l~gges en drænslange i singels -lidt under
l:,Elr:1.~rgu.l vets niveau., og ovenp! fyldes 1/2 m grus.
l)et m;!i fr;n-~rlr=>s kim ~+ behandle kældervægryF?ne indvendig med et fugtstand.sende
middel. i'!an kan selvfølgelig - hvis man er heldig - f.§. en pæn kælderv.~g u.den
qfugtblomster 11 • i1en fugten skal jo v-:2k - og kan den hverken kormne ud eller
ind, må den trænge opad - i uheldigt fald op i tr-~bjælkela.geti hvor den kan
risikere '3.t danne svamp.
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Vigtigt e:r det at S\brge for at overfladevandet løber bort fra huset - dvs at
terrænet l.ige omkring huset hælder væk fi~.s. hu.sr:-t - e-n !.J.,3::J.dni.ncr med mind~-'>t
1:40 (dvs 1 c.m 1 s hc:ldning- p2! 40 cm).
Det kan også. over-vej 195 a"t
De oprindelige 911.l.ve -

forbedre gulvet J.

lu,·, 1dPrpn.

klinker 10.gt i sand - er i:kke s?erlig ~/r)de til at

st0.ndse jordfugten.
Den eneste sikre lØ.sning er at bygqe et helt nyt gulv op" f .el.<.s. således : 15
C':m drænlag (::::ingels), 5 nn is•)lerin 1J, dampsp.!:lT!? og 10 cm bet.nn. Hvis m.2.11 1J,3.:rig,:1.ng rned en sådan n:tdikal løsning, er det ofte fristende 8.t ~-ænke kældergulvet yderL\.gerr2, men husk
at cl.et er nødvendigt at under.støbe soklen not et arbejde for en fagmand,

D,?t fugtst:andsende lag - tasp0_r - dr-=:r i de fle.'3te huse kan konstateres i
yd.ernmrene lige over kældi?rgrtlvet, ha.r nok ikki:' den str:)t·~ vJrt.ninry 1-:?D'}l::'re.
K,:12lderydervæggene og fundamenterne f?r; som det var almindeli9t indtil 2r
19001 opfØrt i tealsten Selvom der i byggeloven fra 1871 blev indført et
krav om etaJ1le:cin9 af et fu.gt.standsende lag i "funda.mer~tsmuren'i, g,3.v rlPn
ing-en 2.nvJ.sninge pA hvordan d':'t fu1tst.andsende
skulle u.dfØres . og i

hvilket omfang.
Selvom tctgpappen fcirefindes er det nok længe sidl::'n den har virket efte:r
hensig·ten ( hvis den nogensinde har).
Det .kan være besv~rligt - og dyrt - at gene-table-rf:' '?i: fL 9+st~_ndsende la.g i
kælderyderv,~ggen, Der kan indskyde~) ~t::dp~ader- .i en './3.nr:lt'et fE1}e - det kræver
professionelt ud.styr og er efter sigende ret kostbart, men de sidste pa.r år
er der foregået nogle for:,:i0 - i B(1ligrninisteriets regi - rned. 2rtd.:re met:oder- -bl.a, siliconeinjektioner og osmoti.sk behandling C'elf:'ktrLsk sp2-:>ndingir), mf:'n
diss~, forsOry er iY.ke ;:ifs l 1.rt:tet 0ndn.u.,
1

f.len enhver h1.1.3r::,jer gør klogt i at 'dyrkeH sin kælder 9rnndig-t, for- det kan
f;:iC!_tq_l,8iP~. at en fugt:i.r_J, uventi}eret k,~lder tan re:: .1_1lt1-:r·e i s1.ta...mpe~_ngreb,
1

00

,Sva.mp kan være svær+__ at konstaterr:> for ikJ.,.e fagfolk, men for .3.} 1-<? 0.n0re.b pa
tr.?.'. er det dog ka.raJz"teri;:.tisk, .3_t træet kr.s.Y_r:lerer 00 e:r- m61rt, (,J der da:.nne:.:.

skrumperevner pA tværs af træetsåreretning.
I k-:e.lderens l 0ftsbjælker ::.es of-t:.1;, m.::1.nge smA hul ler fr:,r.§.rsagf:>t 2.f boYebi l ler
Hvis angrebet ikke er a.K.tivt og træet stadig pulveriserer I er der ingen grund
til bekymring, !'fen er bo:rebi l leangrebet stadig ,3.li::ti •Jt _. b11r det b0kæmpes af
professionelle skadedyrsbekæmpere,
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SVAMPEFOREBYGGENDE BEHANDLING AF
KÆLDEREN

Som det eneste positive resultat af bestyrelsens undersøgelser om en fælles
husejerforsikring har vi - som aftalt på
generalforsamlingen - fået en henvendelse fra
fa. RENTOKIL vedr. en svampeforebyggende
behandling af kælderen. Vi kan ikke i
bestyrelsen umiddelbart »gennemskue« dette
tilbud, der lyder ret besnærende - ikke mindst
fordi alt tyder på, at det netop er kældrenes
ydervægge af tegl, der får visse forsikringsselskaber til at indføre forbehold med hensyn til
svampeforsikring af træbjælkelaget over
kælderen, og i det hele taget svamp, der er
opstået i kælderen. Problemet kan blive større
i de kommende år, da flere forsikringsselskaber indfører samme forbehold ved
nytegning af husejerforsikring.
Hvis der er interesse for en eventuel fælles
henvendelse til RENTOKIL, formidler bestyrelsen gerne kontakten mellem interesserede
husejere. Interessant vil det være at høre om
husejernes erfaringer med »kælderen og
forsikringsselskaberne«, og/eller erfaring med
nævnte behandling eller lignende (henvendelse
kan foregå til KILDENs redaktion eller Niels
lngvartsen - helst skriftligt).

11

HÆKKENE
Kildevældsgade er blevet flot, synes vi i bestyrelsen.
Træerne er ved at blive voksne og også hækkene har vokset sig store og kraftige.
Men det betyder, at de skal klippes en gang imellem, og det er husejerens ansvar.
De fleste husejere har da også både passet og klippet deres hæk, og her står
forhaverne som et flot element i gadebilledet.
Men der er nogle få undtagelser, og vi vil bede disse husejere om at tage
hækkesaksen frem og klippe hækken ligeså smukt (og gerne i samme højde) som
genboens.
God arbejdslyst! Havearbejde kan være ganske hyggeligt og sundt for sjælen.

HAVEKONKURRENCEN
Under bestyrelsens havetur fandt den »æstetiske junta« frem til årets have - træ skraldespand. Fotografering finder snarligt sted, og de heldige vindere vil snart få
udleveret deres velfortjente præmier.
Næste nummer af KILDEN skulle gerne indeholde en mere fuldkommen orientering
om de respektive haver.

LOPPEMARKED
Da vi har erfaret, at en del beboere her i kvarteret har andre arrangementer på den
tidligere fastlagte lørdag - skolestart - skovtur osv., har vi besluttet at flytte
LOPPEMARKEDET til
LØRDAG D. 7. SEPTEMBER 1991 KL 11
Arrangementet er ellers som tidligere annonceret i Kilden nr. 1.
Rea Sanne
Heisesgade 49
Tlf.: 31 29 54 51

Liff Greisen
Kuhlausgade 46
Tlf.: 31 29 60 62

KILDEN
Nr. 3 - December 1991

Den første sne er fåldet på
hjørnet af H.C. Lumbyesgade
(nr. 36) og Kildevældsgade,

KILDEN

LEDER

er Husejerforeningen i Strandvejskvarterets beboerblad, og
udgives af denne forening
under ansvar af bestyrelsen og
den af bestyrelsen udpegede
redaktør, som p.t. er:

Min opfordring til "Kilden"s læsere om at bringe indlæg i
bladet er blevet hørt. Jeg har modtaget to lange indlæg af
forskellig observans. Et, der handler om vore børns skoler,
et informerende indlæg, som alle med skolesøgende - og
især næste års skolesøgende børn - kan have stor glæde af
at læse. Indlæggets forfatter appellerer til alle forældre om at
benytte de lokale skoler for at støtte det fællesskab, som en
gang var enestående for vor bebyggelse - et fællesskab,
som blev søgt af mange. Dette fællesskab, som indirekte var
med til at få priserne til at stige katastrofalt i halvfjerdserne,
hvor alle ønskede en bolig med indbygget trivsel.

Carsten Ohmsen
Heisesgade 37
2100 København Ø
Tlf. 31 18 01 90

Alle meddelelser fra bestyrelsen er mærket med

Huscjerforen.ingen
i Stn.o.dvejå.'11'1U"teret

Redaktionen modtager meget
gerne ideer, oplæg, artikler,
meddelelser osv.

Alle beboere opfordres til at
skrive i KILDEN.

Alt i alt måtte der jo være en grund til, at folk købte et 100
år gammelt hus med fugtig kælder, rotter i kloakkerne og
svamp i tagkonstruktionen. Tænk på, at da gennemsnitsprisen på vore huse passerede millionen, kunne man
erhverve sig et nyt et-plans hus i Hvidovre for en tredjedel
af gennemsnitsprisen på et byggeforeningshus.
Har man boet her længe og nydt godt af fællesskabet, kan
det være svært at forstå den individualisme og markering af
"privatlivets fred", som efterhånden kommer mere og mere til
udtryk i kvarteret. Jeg mener ikke, det er rimeligt at behandle
vore 100 år gamle rækkehuse som var det et typehus i en
omegns kommune. Tænk på, hvordan carport-sygen bredte
sig i Lyngbyvejs-kvarteret, indtil man fik stoppet denne
"voldtægt" af forhaverne!
Fællesskabstanken kræver social kontrol, og det kan
selvfølgelig støde de beboere, som betragter sig selv som
unikke og ude af stand til at indordne sig under fællesvedtagne regler, eller som vi opdrager vore børn til: formuleret
i folkeskolens formålsparagraf: At tage fælles ansvar for
løsning af fælles opgaver.
Måske sat lidt på spidsen: Men hvem skraber sne for de
ældre, eller renser deres tagrender om efteråret? Nej, vel men det blev gjort for bare 10 år siden!
Al denne snak grundet et angreb på "smagsdommerne" fra
bestyrelsen (se side 7).
Eller har jeg overfortolket?
Redaktøren

2

TRAFIKSANERING

I

HORNEnANSGADE

Endelig har vi fået tilladelse·til at udføre et bu.mp i Hornemansgade. Det
har været en lang proces; med indtil flere forslag til placering i gaden.
Kommunens vejkontor har nu godkendt et placering midtfor nr. 25 og nr. 2830 ( det store røde ht,s ) .
Som nedenstående tegning viser bliver der - i forbindelse med etableringen,
plantet træer til markering af "bumpet".
Bestyrelsen har sendt projektet ud i såkaldt underhå.ndsbud
dvs to
entreprenørforetagender er blevet indbudt til at give en pris - og selve
projektet vil ]?_live udført i feb./marts, eller så.snart vejret tillåder det.
11

11

11

11

-
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Vores børns skoler
af Søren M. Borch
Berggreensgade 50, t!f 312941
Børnene i vores boligkvarter går på vidt forskellige
skoler. Skolevalget er tydeligvis noget, sorn vi forældre tillægger stor betydning. Jeg synes, det vil
være spændende at høre om de erfaringer, som
beboerne har gjort sig med de valgte skoler.
Vores kvarter hører ind under Kildevældsskolens
grunddistrikt. Men mange vælger også Strandvejsskolen eller Vibenshusskole. Jeg har 2 børn på
Strandvejsskolen, hvor jeg også sidder i skolebestyrelsen. Derfor vil jeg gerne lægge ud her i
Kilden ved al fortælle om Strandvejsskolen.

Præsentation af Strandvejsskolen
Skolen ligger på Sionsgade bag Sions kirke på
øst-siden al Østerbrogade, 5-1 O minutters gang fra
vore huse.
Skolen har ca 300 elever fordelt på 17 klasser fra
børnehaveklasse til 10. klasse. Der er en eller to
klasser på hvert alderstrin. Der er 30 lærere,
fordelt ligeligt på mænd og kvinder. Aldersfordelingen blandt lærerne er også rimelig, selv om kommunale nedskæringer og "sidst-ind-først-ud"
princippet i de kommende år vil give en ujævn
aldersprofil på danske skoler.
Skolen er bygget i samme periode som vore huse
og ligger i en smuk, traditionel rød murstensbygning.

Dækket Ind med fritidshjem
Der er netop bygget et nyt fritidshjem i den fjerne
ende al skolens fodboldbane. Alle elever i de små
klasser på skolen kan derfor Ira i år tilbydes plads
på et af de 3-4 tilknyttede fritidshjem i umiddelbar
nærhed al skolen. For de store børn er der oprettet
en klub "Gasseren" i forbindelse med fritidshjemmet Gasværk Nord. Området er børnevenligt uden
gennemgående biltrafik, og der er fordgængertunneler under Østerbrogade.

Opsving i skole-hjem samarbejdet
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Alle klasser har valgt klasseforældrerepræsentanter, der koordinerer samarbejdet og står for forældremøder, sociale arrangementer og eventuelle
arbejdsgrupper.

Som et praktisk udslag af dette samarbejde er vi
begyndt at nyindrette skolegården. Vi har lukket op
mellem boldbanen og skolegården. Børn og voksne knoklede en hel søndag med at hugge en mur
ned, og vi slæbte og gravede; murbrokkerne blev
nemlig udnyttet til at bygge en lille høj i terrænnet
som blev dækket af muld og græstørv. Nogle
andre sørgede for en lækker frokost. Det var en fin
arbejdsdag i klart efterårsvejr. Det er desuden
meningen at der kommer legeredskaber i skolegården lavet af børnene i sløjdtimerne, efterhånden
som de kan nå det.
Inden for flere klasser er man ved al afprøve nye
former for skole-hjem samarbejde. Nogle klasselærere vil gennemføre en runde med hjemmebesøg, hvor læreren møder børn og forældre på
børnenes og deres forældres præmisser. Andre
klasser vil afprøve gruppekonsultationer som
alternativ til de traditionelle individuelle forældrekonsultationer.

indskolingsordning for de små elever
Skolen følger Københavns kommunes indskolingsordning, hvor der er et udvidet samarbejde mellem
elever og lærere i børnehaveklasse, 1. klasse og
2. klasse. For eksempel var børnehaveklassen og
1. klasse på koloni sammen før sommerferien.
Nyindretningen af skolegården vil blandt andet give
sjovere og mere beskyttede omgivelser for især de
små elever. Senest har 4. klasse påtaget sig at
hjælpe de nye elever i børnehaveklassen med at
finde sig til rette på skolen.

Faglighed og pædagogik
Skolen udviser som andre folkeskoler en alsidig
profil. I Danmark har vi jo en god tradition med højt
lærerengagement og stor frihed for den enkelte lærer i valg af pensum og pædagogik. Strandvejsskolen er traditionel - i ordets positive betydning.
I forhold til vores barndom er der dog sket en del
ændringer. Forholdet mellem elever og lærere er
mere afslappet, og der satses mere på temauger
og projektarbejde. Fransk tilbydes som alternativ til
tysk fra 7. klasse, og datamater inddrages løbende
i undervisningen.
I forældrekredsen er der selvfølgelig et ønske om,
at børnene lærer at læse, skrive, regne osv, og at

det samtidig tilstræbes at de kreative fag fortsat
prioriteres højt trods kommunens spare-iver. Den
enkelte skole kan i ret høj grad selv prioritere inden
for budgettet. Faktisk er Københavns kommune
ikke så dårligt stillet endda - vi har et højere ugentligt timeantal end mange kommuner.

Hærværk er en myte
Fodgængertunnelerne under Østerbrogade har
været godt overmalet med grafitti. Men selv denne
(milde) form for hærkværk kendes stort set ikke på
Strandvejsskolen. Fx. står skolebibliotekets bøger
frit fremme på gangen for at stimulere elevernes
læselyst I følge skolen giver det ingen problemer.
Bygningen er selvfølgelig gammel, men den er
ikke ødelagt eller "voldet".

Forældre som bestyrelsesmedlemmer
For snart to år siden blev folkeskoleloven ændret,
så folkeskolerne har bestyrelser med forældreflertal. Bestyrelsen skal fastlægge principper for skolens virke. Vi er kommet vældig godt i gang med
det arbejde. Ændringen lader til at øge dynamikken på skolen.
Forældrene i bestyrelsen på Strandvejsskolen har
valgt en linje, der bygger på følgende stikord: folkeskoletradition, tværpolitisk linje, lokalsamfundets
skole, paratviden og kreativitet, socialisering til del
hele menneske og samarbejde baseret på kvalificeret debat mellem forældre, elever, lærere og
skolens ledelse. Store ord som vi håber vil få konkret indhold de nærmeste år.
Det første år i skolebestyrelsen har været en vanskelig tid, hvor alle parter har skullet vænne sig til
de nye ledelses- og samarbejdsformer. Men perioden har også været udbytterig. Dels har vi fået udarbejdet eller konfirmeret en række principper
omkring timefordelingsplan, fagfordeling, ferieplan,
valgfag, godkendelse af undervisningsmateriale,
underretning af hjem om elevernes udbytte af undervisningen (dvs karakterbog el.lign.), modulordning, ansættelsessamtaler, vikaranvendelse mm.
Og dels er der blevet skabt et miljø, som aktivt
understøtter kreative og initiativrige lærere og
forældre.

Interessegrupper
Forældrene i skolebestyrelsen sikrer sig kontakt
med de øvrige forældre gennem en række interessegrupper, som styrker bestyrelsesmedlemmerne
fagligt, og fungerer som et sted hvor ideer opstår
og diskuteres inden de præsenteres i bestyrelsen.
Grupperne arbejder med debataftner, skolegård,
modulordning, pædagogik, skoleprofil, pressekontakt og samordnet indskoling mm.

Samarbejde med andre institutioner
Der er et løbende samarbejde mellem Strandvejsskolen og de tilknyttede fritidshjem. Blandt andet
låner det ene fritidshjem jævnligt boldbanen og
gymnastiksalen. Og der er kontakt mellem fritidshjemspædagogerne og klasselærere i de mindste
klasser.
Vi har også el løbende samarbejde med de nærliggende folkeskoler. Fornylig holdt bestyrelserne på
Strandvejsskolen og Kildevældsskolen en fælles
ost-og-rødvinsaften, hvor vi udvekslede erfaringer.
Også Kildevældsskolen synes at opleve øget dynamik og interesse Ira områdets forældre.

Folkeskole eller privatskole
Vores område er i øvrigt et af de områder i Danmark med den højeste privatskole-%. Fra Strandvejsskolens grunddistrikt, som rækker næsten ud
til Hellerup station, går 29% af børnene på Strandvejsskolen, 43% på privatskoler og 28% på andre
folkeskoler, heraf 6% på Kildevældsskolen. Fra Kildevældsskolens grunddistrikt, hvortil vores byggeforeningshuse hører, går 36% af børnene på Kildevældsskolen, 31% på privatskoler og 33% på
andre folkeskoler, heraf 14% på Strandvejsskolen.

Lidt supplerende statistik
I Københavns kommune udgør de fremmedsprogede elever i gennemsnit 14,7% (aldersgruppen 615 år). I vores nærmeste folkeskoledistrikter er
procenten henholdvis 10,8% (Strandvejsskolen),
11,3% (Kildevældsskolen) og 7,5% (Vibenshusskolen). Fordelingen på lande er nogenlunde ens for
de tre skoler, dog således at Kildevældsskolen har
forholdsvis flere jugoslavere og tyrkere.
Endelig kan jeg oplyse, at folkeskolerne bestemt
ikke er døende i vores del af København. Dels
lader det til, at privatskole¾'en er faldende, dels
forventes børnetallet at stige på Ydre Østerbro
med ca 25% frem til år 2005 (dog med ei midlertidigt fald til ca 92% i 1995).

Hvilke skoler går vores bøm på ?
Selv synes jeg, at det vil være dejligt, om vi i vores
boligområde sender vores børn i lokale skoler, så
der bliver større sammenfald mellem kammeratskabskredsen på gaden og i skolen. Desuden synes jeg, at vi specielt bør støtte folkeskolerne i området. Jeg kan anbefale Strandvejsskolen, og jeg
hører også de to andre lokale folkeskoler godt
omtalt.
Hvad synes I? Hvilke erfaringer har I med jeres
skoler?
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HAVERNE - NOGLE FØLSOMME PUNKTER
Hvis der er noget, der kan få sindene i kog, er det, når talen falder på vore små
forhaver, som alle sammen ejes af Husejerforeningen i Strandvejskvarteret - og det
er jo også os husejere. Personligt synes jeg, det er en fascinerende tanke at vide,
at jeg måske ejer en brosten i min nabos have, en knækket flise i Weysesgade og
en vissen staude i en af de præmierede haver. Sagt på en anden måde: Forhaverne
er fælleseje og som sådan underlagt fælles kontrol og opmærksomhed samt fælles
regler for udseende.
Bestyrelsen har iflg. de eksisterende love påtaleret over for husejere, som ikke
vedligeholder deres haver og afgrænsningen til fortovet. (Facaderegulativet giver i
øvrigt fine anvisninger på, hvad der kan tillades af individuelle udskejelser).
Hvorfor nu al denne havesnak, midt i den kolde vinter?
Der er flere grunde hertil:
Jeg har modtaget et vredt brev (se længere fremme i bladet) fra nogle beboere,
som på uheldig vis har fået skamferet deres bøgehæk i Kildevældsgade (disse små
forhaver tilhører for øvrigt ikke Husejerforeningen, men Københavns Kommune). I
brevet rettes indirekte en klage over Husejerforeningens "havejunta", som blander sig
i, hvad der er pænt og grimt.
Som svar på dette brev kan jeg kun sige, at "Kilden"s havekonkurrence og kåring
af specielle træer blot var ment som en spøg, der gerne skulle resultere i, at vi alle
begyndte at interessere os for, hvordan den lille forhave kan udnyttes bedst.
Forhaverne er en samlende faktor for kvarteret; det er her, der snakkes med naboer
og andre beboere, det er her igennem man fortæller lidt om sig selv, og selv om
der foreligger facaderegulativ med angivelse af, hvad der helst ikke må etableres i
forhaverne, mener jeg nok, at der er vide rammer for at sætte et individuelt præg.
Som nævnt er træ- og havekonkurrencen ovre for denne gang. Det har været uhyre
svært at finde HAVEN; derfor er der udvalgt 3 haver med hver sit særpræg, som er
blevet præmieret. Der er taget efterårsbilleder, men opfordringen går dog på at
besigtige de omtalte haver, når man alligevel går en tur i kvarteret.
3 træer er også faldet i øjnene og er blevet afbildet sammen med haverne.
Skraldespandsarrangementerne var det simpelthen umuligt at præmiere; et blik på
disse medførte kun negative følelser. MEN måske næste år!
Endelig har jeg været så fræk at gengive en artikel fra vore venner ude i Humleby.
Her har man haft Søren Ryge Petersen ude og tale om små haver. Et eksempel på
et beboerhus-arrangement.
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Hvordan og hvem passer hækkene?
Vores nye bøgehæk er vokset flot til. Vi fulgte bl.a. det råd, som bestyrelsen gav om
at vande jævnligt sidste år. Vi har også søgt råd hos andre dygtige havefolk. F.eks.
har vi fået at vide, hvordan man får en tæt hæk. Man lader grenene vokse. Lader
dem blive lange. Lange, så de rager ud til siderne og opad. Når de er lange nok til at
kunne flettes ind i hinanden, så gør man det. Den ide vil vi hermed gerne Jade gå
videre til andre. Det er der sådan set ingen ben i.
- Og dog ..... Så læser vi i KILDEN. Redaktøren skriver på værste smagsdommer vis,
hvordan en "pæn" hæk skal se ud. Den skal klippes lige som naboens. Hvilken nabo
skal man rette sig efter? I bestyrelsesregi går der også smagsdommere rundt og
præmierer "pæne" arrangementer. Det synes du - kære læser - måske er i orden. Det
synes vi da sådan set også. Men alligevel ikke. Ikke når vurderingen af pænhed skal
bruges til at slå andre oven i hovedet. Vi er tidligere blevet slået oven i hovedet af
disse smagsdommere. Vi havde sået græs under de nyplantede hække. Vi kan godt li'
grønt. Vi synes, det er pænt. Men vi kræver ikke, at alle andre også skal kunne lide
grønt. Andre må godt skuffe, så man kan se jorden. Smagsdommerne derimod, de
skrev til os, at også vi skulle ordne vores smag, således at jorden under og mellem de
nye hækplanter var synlig.
Men tilbage
redaktørens krav om at hækkene skal være klippede. Vi følte sådan
set ikke, at redaktøren havde os i tankerne. Vi ville gerne have en pæn og tæt hæk,
sådan som vores rådgiver havde foreslået. Derfor har vi gået og flettet grenene ind,
så snart de kunne flettes. Men sådan skulle det ikke være.
Nu (1. søndag efter omtalte ru. af KILDEN) er vores hæk klippet! Søndag formiddag
(vi havde godt nok sovet længe) da vi gik til bageren, var hækken klippet. Grenene
lå stadig på fortorvet. Vi blev og er stadig temmelig harme ov'er dette.
Nu tænker du - kære læser - det kan redaktøren da ikke være bekendt. Men det er
jo ikke sikkert, at det er redaktøren selv, der har klippet hækken. Men hans
skriverier kan i al fald have legitimeret handlingen for en anden person.
Det er dejligt at synes om det skønne. Det er fint at prøve at overbevise andre om
det fortræffelige i smukke omgivelser. Men det er ved den søde grød ikke rart, når
smag - på denne selvtægtsmåde - påduttes andre.
Venlig hilsen
Bodil, Ebbe og Marianne
K.ildevældsgade 23
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Klatrende vedbend lodret og
vandret, opstammet laurbær og et
væld af stenhøjsplanter understreger denne lille haves utrolige
frodighed ud for H.C. Lumbyesgade 24.
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Frodighed er også nøgleordet i
forbindelse med denne overdådige have i Berggrensgade 48, hvor
hele gavlen er dækket af et espalier ferskentræ.

Så smukt kan det gøres - fin
harmoni mellem det toppede træ
og det spidse halvtag over indgangsdøren til Niels W. Gadesgade nr. 1o.

Smukt eller grimt? Under alle
omstændigheder
virker
dette
vedbend-omslyngede lærketræ i
Weysesgade 42 som et monument i den ellers træfattige gade.

9

Ud for Hornemannsgade nr. 26
står denne smukke morel - fint
tilpasset huset

1O

Denne have på hjørnet al Berggrensgade (nr. 60) og H.C. Lumbyesgade er vel kvarterets mest
artsrige.

r
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Søren Ryge Petersen har 17 lam,
to drivhuse og en køkkenhave på
en tønder land.
Så han måtte lægge bånd på sig
selv, da han var i Beboerhuset
den 21. marts for at give os
råd om, hvordan vi får mest glæde af vore små frimærker til
gården og til gaden.
I skal være meget kritiske og
vælge planter, der kan tåle at
blive flyttet, plantet om og som
kan beskæres til passende størrelse, sagde han.
Hans råd var at gå eft~r enkelhed. Og vælge buske og træer, der
tåler karakteristisk beskæring,
sådan man kan give sin have et
personligt præg. Det vil gøre det
lettere at finde hjem.
Han advarede mod at stole på plantekataloger. De lyver næsten altid,
sagde han.
Vi skal i stedet for gå i skoven
og i planteskole, hvor vi kan se,
hvilke vækstbetingelser, planterne har det bedst med.
Skovbunden har meget at byde på
til gårdhaver med sparsom sol,
f.eks. skovmærker, kærmindesøster, løjtnans hjerte, lungeurt
og bregner. Men gør det så enkelt
som muligt, en enkelt ting er tit
det smukkeste.
Rhododendron er også velegnet til
sparsom lys. Men den kræver sur
jord, dvs. rigtig spagnum, der
ikke er tilsat kalk og gødning.
Og husk, at den vokser 10 cm om
året og ikke tåler beskæring.
I forhaven foreslog han at plante
buksbom - små- eller storbladet.
Den plante kan man gøre ia.lt ved
og skære til i den form, man nu
vil have.

Det kan være meget godt at plante
et træ, men så skal man vælge træer, der ikke bliver for store f.eks. paradisæble, sorbus røn og
tjørn, som kan klippes til passende størrelse.

Træer, der kaster skygge ind over
naboens frimærke, hørte efter Søren Ryge Petersens mening, ikke
hjemme i vores kvarter.
Det er ikke nødvendigt at vente
til efteråret med at beskære træer. De kan sagtens tåle selv en
kraftig beskæring hele året. Men
det er dog venligt overfor træet
at undlade beskæring i højsommeren.

Tilhørerne ville gerne vide noget
om krydderurter.
- De er blandt vore smukkeste
stauder ud over at være en gevinst
i husholdningen.
Søren Ryge Petersen sagde, at han
selv var gået amok. 50 forskellige
krydderurter har han haft i sin
egen have. Det var nu blevet til
knapt halvdelen. Og det er stadig
mere, end han og familien kan æde
sig igennem.
Basilikum er vanskelig at få noget ud af, men timian, salvie og
merian er til at have med at gøre,
hvis de får godt med sol og har
det tørt og lunt det meste af tiden. Hjemmedyrkede krydderier smager af 25 pct. mere end Irmas.
Mynte k 9 n klare sig i skygge, men
breder sig som ukrudt.
Spørgelysten var stor, men de fleste af spørgsmålene, kan man også
få svar på Biblioteket i Lyrskovsgade.
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Under isoleringsarbejde i skunkene fandt ejerne af ejendommen Heisesgade 49 flere bundter af gamle ugeblade. Man får et fint indtryk af, hvad
børn og voksne fik fritiden fil at gå med. Ligeledes giver reklameudvalget
os en ide om datidens luksus- og dagligdagsvarer.
Trylleskrift.

lå eaHJ am 11 ·
Ba!lekabllle
I
2S Kroner.

Tryllekunstneren fortæller Publikum, at han kan
skrive lige saa godt med Vin, \'and,· 01 eller Eddike,
som han kron 1-krive med Blæk. Selskabet erklærer
naturligYis, at det er umuligt, men Tryllekunstnen:n
viser saa, at det -i:irkelig kan lade sig gore. Han 1iar
nemlig i Forvejen baaret sig saaledes ad:

Gor:rien..e

Slyrtobad-

mmaral

1,·K,.

10 Gnim Galæbler og 10 Gram Jern,,itriol stedes
til et ganske fint Pulver og blandes omhyggeligt. Ved
Hjælp af lidt Vat bestryger man med denne Blanding
saa stærkt som muligt det Papir. hvorpaa man vil
skrive, og derefter støver man det lidt af med et Tørklæde.
Nu har Papiret den forønskede Egenskab: man kan
skrive derpaa med 01. Vin, Vand eller Eddike, og
Skriften er ikke alene fuldkommen læselig, men den
ligner ogsaa skuffende virkelig Blækskrift.

Yu!d•hendlg
li!adelndretnlns:
hestanende af et

ldeal•Darnpbade•
kabinet med Styrtebad leveres for
35 Kroner. Katalog
gratis og fra11ko.
Telef1111 46 JO.

Tlleo. Bæ10n!zen.

Selvlavet Legetøj.
Man klipper et Stykke Pap til, saa det bliver en
Cirkel, der er omtrent tre Tommer i Gennemsnit. Paa
Midten af den ene Side tegner (eller klæber) man et
Billede, f. Eks. et Fuglebur, og paa den anden Side,
men i omvelldt Stilling, tegner man en Fugl. Derefter
binder man to tynde Snore i I{anten af Cirkelen, en
paa hver Side. Man drejer nu Cirkelen hurtig rundt
·ved at tage en Snor i Iwer Ha and og dreje dem mellem
Fingrene, og nu vil man se Fuglen sidde i Buret. Man·
kan bære sig ad paa samme Maade med en Hest og
dens Rytter. Hovedet af en ~iand og hans Hat o. s. v.

En.liver Dame
er henrykt for
,-... en Vifte""'
I

rra Th. Junckers Eftfl.
Kjobmagergade 11.

Deres Gasregning
er al Hor )tor I Statsprøveanstaltens Forsøg udviser 11t et alm. f1rk.

En Bogbinder havde repareret nogle store Landkort
og sendte derfor følgende Regning:
Lappet Enopa . . .
20 Øre.
Klæbet Tyskland sammen . .
10
Renset og udbedret Husland . .
25
Ferniseret England og Frankrig
15 ::
Ialt 70 Øre.

Gasapparat Lyon brnger 47 pCt.
mere Gas end App. stemplet Rem

form 1 Carl Petersen, ~ 2-4 Kr.
hvert Kvartal. Intet Tilbage-

spares

slag af Pla~en. Naar man koger
'paa det ene Blus af Reform 4, koger
man ved samme Varme paa det andet. Tændstikker er· nu overflØdige.
~

Carl Petersens Reform Stege-

ovn koster kun 3 Kr. (med Bradepande og Asbest Kageplii.Je 4 Kr.

12

50}. - Emaillerede Gasapp. 2 Kr.
Telf. 6671. Carl Petersen, Sølv~

torvet.

Nr. 4

Søndag den 28. Januar.

1906.

Nye Bælter.

Ib

Spiseseddel for 6 Personer.
Ved Frk. K. Jensen.
(Eftertryk forbyde~.)

li

111

IV a
IV b
.Moderne Bælter (set for- og bagfra),

Raad og Midler.
Æggehvider lader Sig hurtigt piske til stift Skum,
dersom man tilsætter en Knivspids Salt.
At skure Kobberkar. Lidt Rugmel, sur Mælk, fint
Sand og lidt Eddike sammenblandes. Naar man har
skuret Kobbergenstandene med denne Blanding, skylles de med koldt Vand og gnides tilsidst med en ren,
tør Klud,
Blækpletter kan borttages baade fra hvidt og kulørt
Tøj, dersom man dypper Pletstedet i Mælk og skyller
det i Vand, Dog maaa dette gøres øjeblikkelig, mens
Pletterne endnu er vaade.
Naar en en Prop er for stor til at kunne gaa ned i
Flaskehalsen, kan man lægge de.n 3 Minutter i koghedt
Vand, hvorefter den let gaar ned.
Sprukne Hænder indgnides med en Skive frisk Citron. Hænderne maa først vaskes og tørres grundigt.
Middel mod Skæl Hovedbunden gnides nu og da
med en Blanding af 2 Dele Glycerin og en Del Spiritus
Vini. Blandingen rystes godt.

Søndag: Oksehale-Suppe.
Koteletter af Kalvebrissel med Grønærter.
Citron-Fromage.
Mand.ag: I3laabær-Suppe med Vrøvl til.
Irish Ste,v.
Tirsdag: Forlorne Kyllinger med kogte Kartofler.
ITabarber-Grød af Safl. Creme til.
0 ns d [l g: Lieret Suppe med Urter.
Fiske-Budding (af Kuller). Tomat-Sauce eller engelsk Smør-Sauce.
Tors dag: Bolle-1\'Iælk.
Grilleret Kød med stuvede Purrer
F re d a g: Grønkaal med Flæsk.
L ø r d ag: Opvarmet GrønkaaL
R,om-Omelet.

Rengøring af Tarme.
(Paa Opfordring).

Først pilles alt Fedtet af de varme Tarme: og
for at dette skal kunne anvendes, lægges det et
Døgn i Vand med Salt og der efler nogle Timer
i :\'1ælk Ved Rensning af Tarme rnaa man altid
være to om Arbejdet, og idet de skal Yendes og
befries for al L~renligheden, udspiles Tarmaabningcn med Fingrene, medens den modsatte
Ende putLes ned deri, og lidt lunkent Vand
i en Kancle med T'ud hældes uafbrudt ned
imelkm T,armene, som derved glider lettere
igennem. Nu gælder det om at bruge rigeligt af
lunkent Saltvand, de skylles i mange Hold Vand,
gnides med en Halmvisk og Kokkensalt og skrabes med Bagen af en Kniv. Natten over stilles de
i Saltvand, men kom lidt Selleri- og Purreblade
i Vandet. Næ-ste Dag pusl-es de op, ·og det vil da
snart vise sig, om de er rene og klare. Maven,
d-er ligeledes bruges til Pølsemaden, skoldes,
skrabes, og den indvendige Hinde fjærnes. Svinetarme er temmelig skøre, derfor anvendes ofte
nksetarme til Blodpølser.
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Så er der atter i år

Fælles fyrværkeri
på Kildevælds Torv - Nytårsaften kl. 00.30.
Bidrag kan indbetales til:
Niels lngvartsen, Hornemannsgade 29, eller
pr. giro 8 13 31 58

**************************

EFTERLYSNING
Foreningens nye stige er blevet væk. Det drejer sig om vores
6 m stige, som kan nå op mellem vinduerne på 1. sal.
Prøv at lede etter den i baghaverne. Måske har sidste låner
blot glemt at aflevere den.
Henvendelse bedes rettet til: Niels lngvartsen
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BAGSIDEN

Det er sgu' svært
at få klare billeder med
det hybridnet, bestyre!-•
sen har prakket
os på!

Jeg må se at
finde et hus,
jeg kan klage
over!

KILDEN
SÆRNUMMER

Nr L

1

/0&J2

Husejerforeningen
•

I

Strandvejskvarteret
afholder:
Ordinær generalforsamling:
Onsdag den 26. februar 1992.
Dagsorden følger på side 2.

KILDEN
er Husejertoreningen i Strandvejskvarterets beboerblad, og
udgives af denne forening
under ansvar af bestyrelsen og
den af bestyrelsen udpegede
redaktør, som p.t. er:
Carsten Ohmsen
Heisesgade 37
2100 København 0
Tlf. 31 18 01 90

Ansvarshavende for dette Nr.:
Ole Faurhøj

Alle meddelelser fra bestyrelsen er mærket med

Husejerforeningen
i Strandvejskvaneret

Redaktionen modtager meget
gerne ideer, oplæg, artikler,
meddelelser osv.

Alle beboere opfordres til at
skrive i Klll)EN.
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Husejerforeningen
i Strandvejskvaneret

Husejerforeningen i Strandvejskvarteret
afholder
ordinær generalforsamling
i Roforeningen KVIK
Strandvænget 53
Onsdag den 26. februar 1992, kl 19.30.

Dagsorden.
1. Valg af dirigent.
2. Foreningens virksomhed.
3. Årsregnskabet.
4. Forslag om foreningens overtagelse af stikledningerne (elforsyningen).
5. Håndbog for Husejere.
6. Indkomne forslag.
7. Budgetforslag for 1992.
8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter, 1 revisor, 1 revisorsuppleant, 3 voldgiftsmænd og 1 voldgiftssuppleant.
·
9. Eventuelt.
De afgående bestyrelsesmedlemmer er: Annette Schou, Ole Faurhøj og Carsten Ohmsen.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være Ole Faurhøj,
Berggreensgade 12, i hænde senest den 23. februar 1992.
NB: I henhold til foreningens love § 17, henstiller bestyrelsen, at medlemmerne
i egen interesse medtager sidste kontingentkvittering (1991).

Skriftlig beretning følger på de næste sider.
Bestyrelsen vil på generalforsamlingen under pkt 2 besvare spørgsmål og supplere beretningens enkelte punkter.
Der vil blive arrangeret kørsel til og fra generalforsamlingen for ældre.
Interesserede bedes ringe til Carsten Ohmsen, tlf 31180190 senest tirsdag den
25. februar 1992, kl 18.00.
Transporten vil ske fra Torvet (ved skabet) den 26. februar 1992, kl 19.15.
Bestyrelsen
Februar 1992
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Bestyrelsens beretning for 1991
A

GADEVEDLIGEHOIDELSE MV.
I år er det en stor fornøjelse for bestyrelsen at skrive beretning om dette punkt,
idet vi faktisk i løbet af året er nået meget langt med nogle af de opgaver, som
vi i de seneste år har stået lidt i stampe med: gadevedligeholdeisen og
skiltningen.
Sidste år blev der på generalforsamlingen afsat 400.000 kr. til gadevedligeholdelse samt 50.000 kr. til ændring af skiltningen.
Takket være et gunstigt licitationsresultat har vi kunnet få kantstenene og
fortovene rettet op i de fleste af gaderne, så vi nu "kun" har et par gader nord
for Kildevældsgade samt hele Berggreensgade tilbage. Endvidere er der lagt ny
belægning på den ene halvdel af N.W. Gadesgade nord for Torvet.
Vi synes, at det pynter gevaldigt på kvarteret, og at det er flot, at vi er nået
så langt! Vi håber, at vi kan få råd til resten i 1992.
Samtidig har vi også endelig fået vores skiltning på plads, idet Mag. 4. afdeling
efter adskillige års diskussioner og mange om'er og men'er viste lidt smidighed
og godkendte, at vores "gågadearealer" blev godkendt som "lege- og opholdsarealer" - uden forvarsling, dvs. at vi rent faktisk har kunnet formindske
antallet af skilte i kvarteret. De nye skilte blev sat op og de gamle pillet ned
her i efteråret.
Herligt endelig at få skiltningen i orden!
Vores gamle gartner var vi ikke helt tilfredse med, og vi har derfor fået os en
ny - idet vi har entreret med Stadsgartneren om en kraftig studsning af træerne
i Berggreensgade (de var også blevet vel store) og klipning af buskadset for
enden af gaden.

B.

PARKERING
Reglerne for parkering i gaderne fremgår af foreningens parkeringsregulativ.
Samtidig har det af skiltningen fremgået, at det har været forbudt at parkere
på de "gamle" gågadearealer.
Desværre har det ikke altid været lige nemt at få de mange bilejere til at
overholde dette, samtidig med at vi ikke har kunnet få politiet til at gribe ind
(overfor særlige ihærdige parkeringssyndere) pga. vores "ureglementerede"
skiltning.
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Med den nye skiltning er dette nu bragt i orden, og det skal i den forbindelse
understreges, at det ifølge reglerne i færdselslovens § 40 er FORBUDT AT
PARKERE PÅ LEGE- OG OPHOLDSAREALER (uden for særligt
afmærkede parkeringsbåse, som vi ikke har nogen af). Politiet har altså nu
mulighed for i givet fald at gribe ind og uddele bøder.

PARKERING

FORBUDT
MELLEM DISSE TO
SKILTE

Vi skal derfor opfordre husejerne til at overholde parkeringsregulativet og den
nye skiltning.
Bestyrelsen vil få trykt nye "parkeringssedler", så man på den måde kan gøre de forhåbentlig få - parkeringssyndere opmærksomme på, at de holder forkert.
Særlig ihærdige syndere bør meldes til politiet. Det skal samtidig for god ordens
skyld oplyses, at bestyrelsen normalt ikke tager imod invitationer til at jagte
parkeringssyndere i kvarteret!
Nye sedler kan afhentes hos bestyrelsen.

C.

FÆLLESANIBNNEN
Etableringen af fællesantenneanlægget må i skrivende stund siges at være
afsluttet. Som vi har forventet, da vi indgik aftale med KTAS, kunne vort gamle
antenneanlæg ikke bære de mange signaler, som tilkoblingen til hybridnettet
indebar. KTAS måtte, for at kunne sende kvalitetsbilleder, ( og her snakker vi
selvfølgelig ikke om indholdet) etablere et helt nyt antenneanlæg, og det uanset
at der i vor bebyggelse ikke var mere end ca. 18% tilslutning til den "Store
pakke". Tilslutningen skulle have været på 30%, før KTAS ville etablere et helt
nyt anlæg.
Bestyrelsens udsendte medarbejdere havde travle dage under dette anlægsarbejde. Nedtrådte stedmoderblomster skulle sættes på plads, hegn skulle
rejses op og gyselige kabelkasser af galvaniseret jern skulle vurderes ud fra 39
husejeres individuelle ønsker om, hvilken placering der var pænest. Det blev
til mange diskussioner med Siemens montører. Efterhånden som signalerne
strømmede ind i de små hjem, blev der et omfattende trimningsarbejde. Enkelte
beboere mente, at det måtte være bestyrelsens pligt at indkøbe nye fjernsyn til
de beboere, som ikke kunne trimme deres fjernsyn. Alt sammen meget
morsomt nu - men lidt stressende under den heftige periode.
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I dec. 1991 gik vi den sidste runde med Siemens og KTAS for at beskue det
færdige arbejde således, at en færdigmelding kunne komme i stand. Der var
problemer med asfalten de steder, hvor kabler var gravet ned, og i Berggreensgade havde en materiale-container ødelagt nogle kantsten. Endvidere var der
enkelte steder stadig synlige "kabelkasser". Bestyrelsens sidste udspil blev da et
brev til KTAS, hvori vi bad dem bringe de sidste forhold i orden. Her står
sagen nu.
Til sidst skal jeg atter gøre opmærksom på, at klager over dårlig billedkvalitet
skal rettes direkte til KTAS. Telefonnumrene står i telefonbogen.

D.

HORNEMANSGADE
Endelig har kommunen godkendt et forslag til trafikregulering i den nordlige
del af Hornemansgade.
Forslaget blev oprindeligt stillet af en kreds af forældre i denne del af
Hornemansgade på GF 90.
Siden har bestyrelsen forhandlet med Københavns Vejkontor om placeringen
af det regulerende "bump".
Den endelige placering (vist i julenummeret af KILDEN) er blevet ud for
nummer 27, .der også er midt for den store røde ejendom (nr. 28-30).
Den endelige pris, som fremgår af budgetforslaget, er fremkommet ved, at vi
har bedt 2 entreprenører fremkomme med en pris. De 2 entreprenører er den
billigste og den næstbilligste ved den licitation, vi afholdt angående "kantstensrenoveringen".

E.

HÅNDBOG FOR HUSEJERE
Ved sidste GF bebudede bestyrelsen, at vi ville udarbejde en håndbog for
husejere, der skulle være en lettelse for den enkelte i "hverdagen som husejer".
Indholdet skal først og fremmest indeholde oplysninger om Husejerforeningens
og medlemmernes gensidige forpligtigelser, herunder adresser på bestyrelsen,
diverse myndigheder, relevante institutioner osv. Og vigtigst af alt - et
stikordsregister, så man hurtigt og overskuelige kan få løst et eventuelt problem.
Et eksempel: "En rotte er set i gården eller værre - i kælderen". Man går straks
ind i stikordsregisteret under "R" og leder - "RO" osv. indtil "ROTTER". Her
vil så stå en henvisning til kommunens Miljøkontrol, der først skal ind i billedet,
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for at konstatere rottens vej fra kloak til "det fri". Dette er gerne et hul i
kloakken, og dermed et foreningsanliggende. Således vil der også stå anvisninger
på, hvorledes husejeren videre skal forholde sig og - som oftest meget vigtigt hvem der skal betale for en eventuel kloakreparation.
Bestyrelsen er nu kommet frem til en form og et indhold, som vi mener vil
være relevant for en sådan bog, og vil på GF fremlægge en såkaldt "dummy" et oplæg til udseende og indhold.
Vi har lagt vægt på, at bogen - udover at være overskuelig og oplysende i sit
indhold - skal have et sådant udseende, at man kan være "bekendt" at have den
stående i sin bogreol, og en sådan størrelse så man kan finde den.
På GF vil bestyrelsen fremkomme med et forslag til bevilling af kr. 25.000,- til
fremstilling af Håndbogen.

F.

FACADER OG LOKALPLAN

Det på GF 91 fremlagte og godkendte forslag til en bevarende lokalplan for
byggeforeningshusene i foreningens område, er af kommunen blevet optaget til
behandling. Ifølge sagsbehandleren i kommunens Plandirektorat vil vort forslag med små ændringer - ligge til grund for det endelige forslag, der vil blive
offentliggjort i løbet af foråret.
Bestyrelsen vil selvfølgelig sørge for løbende information til medlemmerne via
KILDEN.
I løbet af året har bestyrelsen haft mange henvendelser vedr. udformning af
vinduer, dels ombygning af gamle butiksvinduer, dels udformning af franske
altandøre. Men også almindelige "facadesnakker" har der været en del af - og
de er meget velkomne.

G.

ILDEBRANDSHUSET
I mange år har dette hus ligget som en skændsel for vort kvarter, og et
uløseligt problem for bestyrelsen. Utallige er de henvendelser, som er blevet
foretaget, delt husejeren, delt til kommunen. Henvendelserne til kommunen har
i enkelte tilfælde båret frugt, og husejeren er blevet pålagt - under trusler om
bøder - at færdiggøre isættelsen af vinduer i facaden og foretage oprydning i
forhaven.
Atter engang besluttede bestyrelsen i efteråret at foretage en henvendelse til
kommunen, da det så ud til, at ejeren havde startet en mindre industri med
fremstilling af havefliser i forhaven.
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Bygge- og Boligdirektoratet, hvor henvendelsen bliver behandlet, har endnu ikke
afgjort, hvorledes de vil skride ind.

H.

FORENINGENS MATERIEL
Bestyrelsen har nu fået bragt orden i foreningens materiel og fået det samlet
i "Foreningskælderen" i Homemansgade 28.
Her er også samlet foreningens karreværnsmateriel, som vi iflg. lovgivningen
skal opbevare. Der findes mange rare sager: økser, skovle, spande, store kar,
lygter (der selvfølgelig mangler batterier - så disse skal medbringes i
"påkommende tilfælde"), samt en enkelt hjælm. Så "hvis krigen kommer" ligger
det i kælderen ( alle bestyrelsesmedlemmerne har en nøgle).
Hvad angår det andet materiel, blev det udførligt omtalt i KILDEN nr. 2 (og
vil selvfølgelig blive gennemgået i den nye Husejerhåndbog), og det kan lånes
ved henvendelse til Niels Ingvartsen, Hornemansgade 29 - i nødstilfælde kan
de andre bestyrelsesmedlemmer klare et udlån.
Foreningens "lille stige" er blevet væk, dvs. lånerens adresse er blevet væk, så
den har været "udlånt" det sidste halve år.
Kunne man ikke appellere til "den sidste låner" om i det mindste at fortælle,
hvor stigen befinder sig. Det kan gøres pr. telefon til Niels Ingvartsen, 3129
4218.

I.

100-ÅRS JUBIIÆUMSUDVALGET

Dette udvalg, som arbejder med det foranstående jubilæum (1993), består i
skrivende stund af den nuværende bestyrelse, samt en herboende historiker,
Lars Østergaard, Weysesgade ... Vi, dvs. bestyrelsen har i flere år drøftet
mulighederne for at skrive og udgive en bog i anledningen af vort kvarters 100års jubilæum, og mange billeder, anekdoter go afgørende protokollater fra
husejerforeningens historie er blevet samlet sammen. Mange møder er blevet
afholdt inden for de sidste 4-5 år, og ideerne til rammen for et jubilæumsskrift
har været utallige.
Medens tiden gik har andre byggeforeningskvarterer udgivet bøger om netop
deres kvarterer. Disse udgivelser ligner disponeringsmæssigt hinanden, selv om
formen har været forskellig. Husejerforeningen i Strandvejskvarterets bog skulle
være anderledes - den skulle have en pointe, et tema, uden at den rent
historisk-beskrivende side blev elimineret.
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En drejning af rå-disponeringen hen imod ovenstående mål er så småt ved at
lykkes takket være Lars Østergaards hjælp. Tålmodigt har han lyttet til lange
diskussioner, om forsiden skulle bære et billede af F.F. Ulrik eller af Moses
Melchior. Udvalget siger tak til Lars for hjælp til at styre en overvældende
iderigdom.
Mange kilder er samlet, mange aktiver er efterhånden blevet gennemlæst, og
noget der kunne ligne en rød tråd er ved at blive spundet. Nu går jagten på
sponsorer ind.
N.B.: Vi mangler billedmateriale fra 20'erne og 30'erne!

J.

HAVERNE

De sædvanlige to haveture er blevet gået af bestyrelsen, dels for at nyde
individuelle udnyttelse af vores fællesarealer, dels for at se på vore smukke
huses nuværende beskaffenhed. Der kan på denne baggrund meldes: Alt vel
fra havefronten.

GENERELT

Året 1991 tegnede til at blive "et stille år" for foreningen og bestyrelsen, hvor
ikke mindst de sidste kunne "lade" op til 100-års jubilæet. - Men go'moren! Det
blev et år med mange genvordigheder, men også med mange positive glæder,
bl.a.:
KILDEN:
Foreningen "overtog", efter beslutning på generalforsamlingen i 1991, udgivelse
af KILDEN. Bestyrelsen valgte Carsten Ohmsen som redaktør.

Efter en "blød" start, hvor der manglede indlæg fra husejerne, lader det til, at
det nu er gået op for flere, at KILDEN er til for at bruges.
Bestyrelsen har også været tilfreds med at kunne meddele sig igennem
KILDEN. Og det er så første gang, at en indkaldelse til en generalforsamling
sker gennem KILDEN.
OBELISK nJBIIÆUM:
Den 14. juli 1991 kunne vi fejre obelisken på torvets 75-års dag. På trods af,
at det var midt i sommerferien, var der mødt ca. 100 beboere op. Om dette
har vi skrevet i KILDEN. Det store fremmøde lover godt for vores 100-års
jubilæum.

- Og så til kvalerne:

STIKLEDNINGERNE (ELFORSYNINGEN):
Først på efteråret indtraf der en del strømafbrydelser i "nedre" Heisesgade ( de
ulige numre). Københavns belysningsvæsen udskiftede et utal af sikringer, og
meddelte til sidst: "At det var Husejerforeningens problem"? Dette forstod vi
ikke. Og det viste sig, at det var de husejere, hvor igennem stikledningerne til
målerne gik, der havde et problem.
Efter megen snak endte det med, at bestyrelsen fik et installationsfirma til at
finde fejlen og rette den. (Desværre ikke uden en del "murren" fra nogle af
beboernes side. Da det viste sig, at en beboer havde slået et søm direkte ind
i kablet, fik den pågældende husejer lov til at betale "gildet"!).
Da husejerforeningen i henhold til lovens § 1 har det formål: At varetage
medlemmernes fælles anliggender og interesser, og da disse - i henhold til
lovens §2 - bl.a. omfatter hovedvandrør, kloakledninger mv., vil bestyrelsen
foreslå, at generalforsamlingen drøfter en eventuelt tilføjelse om at overtage
vedligeholdelsen af de elektriske stikledninger. (Jf. dagsordenens pkt. 4).
KLOAKKERNE
Ak ja! Det evig tilbagevendende. Vi må i år konstatere, at der modsat de to
foregående år, hvor vi holdt os på en udgift under kr. 20.000,-, i 1991 har haft
en udgift på ca. 120.000 kr.!!
Beløbet til udgifter til reparation af kloakker, hvilket ofte skyldes utætheder,
der gav anledning til rotteplage, må vi altså stadig frygte bliver større med
årene. Og rotterne har der også været flere af. - (Underligt nok med alle de
huskatte, der er i kvarteret).

Til sidst en tak til alle, der har hjulpet bestyrelsen, ikke mindst i forbindelse
med forberedelserne til 100-års jubilæet.

Meddelelser
Da KTAS og Siemens endnu ikke har færdigmeldt arbejdet med fællesantenneanlægget,
kan bestyrelsen ikke som lovet fremlægge ændringsforslag til fællesantenne-regulativet.
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Indkomne forslag
AD DAGSORDENENS PKT. 4:
Forslag om, at der på generalforsamlingen afholdes en vejledende afstemning
om: "At foreningen overtager ansvaret for den fælles elstikledning i husene".
Motivering:
Ifølge "Leveringsbestemmelser for Elforsyning fra Københavns Belysningsvæsen"
§ 4 henhører elstikledningen i vore huse under den enkelte husejer eller en
række husejere i fællesskab. Foreningen har i dag intet ansvar for ledningen.

Eftersommerens hændelser i Heisesgade syd (se beretningen) viser efter
bestyrelsens opfattelse klart, at dette er uheldigt, og bestyrelsen skal derfor
foreslå, at foreningen i lighed med kloakker, vandstik.ledninger mv. også
overtager ansvaret for elstikledningen.
Dette kan imidlertid kun ske efter en ændring af foreningens love, men da
dette som regel er en større proces, ønsker bestyrelsen forinden at høre, om
medlemmerne er interesserede i en sådan løsning.
I givet fald vil et forslag om lovændring blive lagt frem på førstkommende
ordinære generalforsamling.

AD DAGSORDENENS PKT. 5:
Som lovet på GF 91, har bestyrelsen i år arbejdet med at sammensætte en
Husejerhåndbog, som vil blive færdigbearbejdet i løbet af året og indeholde
følgende opdeling/afsnit:
-

-

Stikordsregister
Foreningens ansvarsområde og tekniske kort
Bestyrelsens sammensætning og arbejdsområder
Foreningens materiel
Relevante institutioner og adresser
Foreningens love og regulativer
Lokalplan for "Byggeforeningshusene omkring Kildevældsgade"
Vedligeholdelsesvejledning
Historie
Diverse (til GF referater, kontingentkvittering o.lign.)
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Da det koster penge at trykke og samle (i et ringbind) alle disse sider, vil
bestyrelsen stille følgende forslag til vedtagelse:

DER BEVILGES KR. 25.000,- TIL UDGIVELSE AF "HÅNDBOG FOR
HUSEJERE".

INDKOMNE FORSLAG ophænges i skabet.

REGNSKAB FOR 1991 og BUDGETFORSLAG FOR 1992 vil blive udsendt.

BESTYRELSEN
FEBR. 1992

KILDEN
Nr. 2 - Maj 1992
PÅ ALDERDOMS HYGGE SKAL I UNGDOM DU BYGGE

Weysesgade 1973

KILDEN
er Husejerforeningen i Strandvejskvarterets beboerblad, og
udgives af denne forening
under ansvar af bestyrelsen og
den af bestyrelsen udpegede
redaktør, som p.t. er:
Carsten Ohmsen
Heisesgade 37
2100 København Ø
Tlf.: 31 18 01 90
Alle meddelelser fra bestyrelsen
er mærket med

Husejerforeningen
i Strandvejskvarteret

Redaktionen modtager meget
gerne ideer, oplæg, artikler,
meddelelser osv.
Bestyrelsen 1992/93:
Ole Faurhøj - formand
Berggreensgade 12
Tlf. 31 29 23 67
(kloaker, R98 og parkering)

Christian Sonne - næstformand
Heisesgade 49
Tlf. 31 29 54 51
(gader og trafik)
Niels lngvartsen - sekretær
Hornemansgade 29
Tit. 31 29 42 18
(facader og materiel)
Anne Grete Holmsgaard
N.W. Gadesgade 48
Tlf. 31 18 07 92
(haver)
Carsten Ohmsen
Heisesgade 37
Tlf. 31 18 01 90
(KULDEN,
fællesantenneanlægget og 100 års jubilæet)
Kasserer:
Oluf Greisen
Kuhlausgade 46
Tlf. 31 29 60 62
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LEDER
Tiden efter jul står for bestyrelsesmedlemmerne altid i
generalforsamlingens tegn. Dette forårsnummer af »Kilden«
er derfor også, for en stor parts vedkommende, helliget
referatet fra den ordinære generalforsamling.
Endvidere har bestyrelsen på opfordring bl.a. fra »Kilden«
ladet sig portrættere med angivelse af personlige data. Det
er jo altid rart at· vide, hvem der i det daglige sidder og
laver forslag til benyttelse af den lille halve million kroner,
som vores husejerforeningskontingent indbringer årligt.
Endvidere nærmer sommeren sig, og snart vil der blive livlig
aktivitet i de små for- og baghaver. Med udsigten til store
huller i ozonlaget over byggeforeningshusene i Strandvejskvarteret (skidt med alle de andre) vil myriader af vinterblege
middelklassekroppe lade sig brune om kap med budgetudskæringerne fra Brugsens køledisk, næret af lunken varme
på de mange grillriste.
Gadefesternes ude-anbragte musik vil i de lyse sommernætter sende tunge bas-klange rundt mellem facaderne som
billiardballer mellem banderne på det grønne klæde, for
måske at dø hen med fremkomsten af solens første stråler.
I dagtimerne vil kvarterets mange børn sprede støj og glæde
med deres boldspil og cykel-entusiasme på de nyoprettede
fortove. Vi må heller ikke glemme, at vi nærmer os årstiden
for de store ombygninger, og snart kan vi glæde os til en
farverapsodi af bekvemt placerede 8 kubikmeter containere
omkranset af diskrete klumper bygningsaffald.
Måske er det netop disse for vort kvarter så udtalte karakteristika, der gør, at de fleste føler sig hjemme her, måske er
det netop snakken med naboen om fælles byggeproblemer,
visheden om, at der er mange, der holder øje med børnene
og muligheden for tæt samvær i baghaverne, der gør, at
naboer bliver til venner, og fællesskab fremmes.
Med andre ord (for ikke at savle for meget rundt i det) med hensyntagen til hinanden nu, hvor det udendørs
sommerliv skal til at leves, lader jeg forsidebilledet af de
glade hattedamer, taget ved en sommergadefest i Weysesgade 1973, illustrere foreningens fremragende motto, som
det er formuleret i vort logo: PÅ ALDERDOMS HYGGE,
SKAL I UNGDOM DU BYGGE.

Redakteuren

. ~,(!,f.. sg;_ ..,_
c., ~ - ·,;;.

.

Bestyrelsen 1992
For at få en svag fornemmelse af, hvem der sidder i bestyrelsen, har vi valgt den
ganske vist før sete løsning, at afbilde de enkelte bestyrelsesmedlemmer, samt
forsyne de enkeltes kontrafej med lidt personlig data.

FORMAND
Ole Faurhøj, f. 13. april 1933.
Ingeniør - ansat hos DSB som sikringsteknisk ansvarlig for signalanlæg ved
S-banen.
Boet i Berggreensgade 12 siden 1959
i det hus, Oles morfar vandt i 1900,
hvor hans mor var født og hans moster
stadig boede i.
Har siddet i bestyrelsen siden 1974.
Formand for foreningen siden 1978.

)

NÆSTFORMAND
Christian Sonne, f. 30. maj 1945.
Bygningsingeniør/byplanlægger, ansat
som kontorchef i Institutionsafdelingen,
Københavns Kommune.
Boet i Heisesgade 49 siden 1976.
Har siddet i bestyrelsen siden 1979.
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SEKRETÆR
Niels lngvartsen, f. 1946.
Arkitekt - privatansat.
Boet i »Penalhuset« i Hornemannsgade
29 siden 1969. Kommet i huset siden
barndommen hos moderens plejemor,
der var journalist og forfatter - deraf
husets navn.
Indvalgt i bestyrelsen i 1978.

MENIGT MEDLEM
Carsten Ohmsen, f. 1948.
Lærer, cand.psych. Ansat som skolepsykolog i Hillerød Kommune.
Boet i Heisesgade 37 siden 1974. Haft
tilknytning til kvarteret hele livet. Begge
sæt oldeforældre på faderens side har
ejet husene fra starten i H.C. Lumbyesgade 12 og 36. Farfar og farmor boet
i H.C.L. indtil 1965.
Har selv boet i Weysesgade 22 siden
slutningen af 60'erne.
Indvalgt i bestyrelsen i 1986.

MENIGT MEDLEM
Anne Grete Holmsgaard, f. 1948.
Arbejder som uddannelseschef i DSB.
Har boet i kvarteret i 3 år - det sidste
år i N.W. Gadesgade 48.
Har været suppleant til bestyrelsen i 2
år, og er fra 1992 indvalgt.
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Referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 26. febr.
1992 - afholdt i roforeningen KVIK
Formanden Ole Faurhøj bød velkommen og indledte generalforsamlingen, dels
med at orientere om det gode "private" initiativ, der atter iår var stablet
på benene omkring " fastelavnstøndeslagning", og dels med en præsentation af
bestyrelsen: Anette Schou, Christian Sonne (næstformand), Niels Ingvartsen, Carsten Ohmsen ( som desværre var sygemeldt) , samt foreningens
kasserer Oluf Greisen .
ad

1

Valg af dirigent

Peter Elming blev foreslået og valgt.
På dirigentens opfordring godkendte forsamlingen, at GF var lovligt varslet
iht lovene .
ad

2

Foreningens virksomhed

Dirigenten gennemgik den skriftlige beretning, og bestyrelsen supplerede
enkelte punkter.
- Vedr. Gadevedligeholdelse m.v. supplerede Christian Sanne :
Den første store "hurdle" vedr . kantstensopretning er nu afsluttet, men det
er bestyrelsens agt at fortsætte med renovering af gaderne, der de nærmeste
år også må omfatte ny asfaltbelægning i mange af gaderne - en såkaldt"tæppebelægning". Endvidere orienterede CS om de nye skiltning ved gågadearealerne, der - bl.a . - betyder at der ikke må parkeres der . Bestyrelsen
opfordrer beboere omkring de trafikfri strækninger, at tale eventuelle
parkeringssyndere til rette; men ellers vil der være belæg for en henvendelse til politiet . Dog ikke fra bestyrelsen, der ikke har lyst til at lege
politi.
En opfordring til bestyrelsen om at udarbejde mærkater, som kunne
gøre "synderne" opmærksom på parkeringsordningen, gav formanden mulighed
for at fremvise de just udarbejdede røde parkeringssedler ( der kan
afhentes hos formanden). Fru Hove fra Weysesgade gjorde - med forståelig
indignation - opmærksom på, at Weysesgade var stavet forkert på parkeringssedlerne. Formanden, der havde svært ved at skjule sine røde ører, lovede
at dette ville blive rettet i næste udgave.
- Vedr. Hornemansgade beklagede NielsIngvartsenat der i beretningen havde indsneget sig en fejl : Gågadearealet skulle ikke placeres foran
nr. 27, som skrevet i beretningen, men foran nr . 25, som offentliggjort i
KILDEN's julenummer.
Formanden kom, efter gennemgangen af den skriftlige beretning , med en
opfordring til medlemmerne om ikke at lade eventuelle irritationer gå ud
over bestyrelsesmedlemmernes familie, som det var sket ved eftersommerens
problemer med elforsyningen til et antal beboere i Heisesgade/syd, hvor det
blev en stor belastning for formanden og næstformandens ægtefæller .
Til slut gentog næstformanden den i beretningen nævnte opfordring til at
udlåne billedmateriale - og andet - til historisk udvalg ved Carsten
Ohmsen .
Beretningen blev enstemmigt vedtaget, idet et medlem dog undlod at stemme .
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Årsregnskabet

Formanden fremlagde det offentliggjorde regnskab.
Et nyt medlem fra Berggreensgade - Karen Skov - undrede sig - på baggrund
af egne "oplevelser" - over at bestyrelsen tilsyneladende ikke førte
kontrol med kloakreparationerne,"der jo er en stor udgift på regnskabet" .
Hertil kunne formanden oplyse , at bestyrelsen selvsagt vurderer hver enkelt
henvendelse, der kommer vedr. kloakproblemer , og at foreningens faste
kloakentreprenør har fået klare instrukser om at rapportere tilbage til
bestyrelsen om grunden til eventuelle reparationer . Foreningen betaler
selvsagt ikke regningerne , hvis der er foretaget ulovlige indgreb i kloaksystemet eller hvis en forstoppelse skyldes "fremmedlegemer" , der ikke
sædvanligvis bør skylles ud i kloakken . Men foreningens love påbyder
foreningen at vedligeholde kloaksystemet , og derved betale, hvis problemerne skyldes almindelig slitage eller brud pga "alder" . Dette administrerer bestyrelsen efter , og mener iøvrigt ikke at have kapacitet,
eller ekspertise - til at føre tilsyn med kloakreparationer .
Karen Skov's opfordring til bestyrelsen om at lade de berørte husejere
påtegne regningerne - før de blev betalt - lovede formanden at praktisere i
fremtiden.
På yderligere spørgsmål fra medlemmerne oplystes fra bestyrelsen at :
- underskuddet ved fyrværkeriindkøbet - på ca kr . 1.400,- ( den
totale udgift havde været ca. kr 6.700,-) var opført under "fælllesudgifter" .
- punktet "lokaleleje" dækker også leje af foreningens kælderlokale
i Hornemansgade ( til opbevaring af materiel),
- de~ store post under punkt 15 "anskaffelse og reparation af
materiel" dækkede over foreningens indkøb af et nyt stillads sidste år .
Regnskabet blev enstennnigt godkendt .
ad
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Forslag om foreningens overtagelse af stikledningerne.

Christian Sanne fremlagde bestyrelsens forslag , der - efter bestyrelsens
opfattelse - indebar en lovændring - som oplyst i forslaget . Såfremt GF
1992 vedtog forslaget , ville dette foreligge til næste GF. Baggrunden for
forslaget var at bestyrelsen og enkelte andre medlemmer af foreningen
sidste år var blevet opmærksom på at el-stikledningerne fra "sikringsskabene" til den enkelte forbruger ikke - som antaget af mange tilhørte belysningsvæsenet, men den enkelte husejer - sædvanligvis sammen
med et varierende antal "naboer" , der alle bli'r for synet fra samme "skab" .
En livlig debat udviklede sig og mange spørgsmål blev afklaret , bl . a .
- at "stikledningerne er husejernes ejendom og betales af denne "
(citat fra belysningsvæsenets røde vejledning) .
- at bestyrelsen ikke anser det for en ekspropriation - eller et
problem i det hele taget - hvis foreningen skal overtage ansvaret for
stikledningerne , men at dette snarere er fællesforsikring på linie med det
fælles ansvar for kloakkerne , hovedvandledningerne m. v .
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- at også huse, der er ene om en stikledning selvfølgelig er
omfattet af "forsikringen".
- at bestyrelsen selvsagt ikke vil foretage jævnlige inspektioner
af stikledningerne i husene, men dog vil holde øje med de fritlagte
stikledninger (dem på gavlene).
Punktet sluttede med at bestyrelsen blev opfordret til - samtidig med
fremlæggelsen af lovændringen - at fremlægge en økonomisk konsekvensopstilling, samt understrege i lovteksten, at den enkelte husejer selv
hæfter for skade forvoldt ved grov uagtsomhed eller anden forkert omgang
med stikledningen .
Ved den følgende vejledende afstemning var der enstemmighed for forslaget,
idet dog ønskede 4 medlemmer at markere at de hverken stemte for eller
imod.
·
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Håndbog for husejere.

Niels Ingvartsen fremlagde bestyrelsens forslag om bevilling af kr.25 . 000,til trykning af håndbogen, og gennemgik den foreløbige fortegnelsen over
indholdet.
Der var god stemning for udgivelsen af en sådan håndbog, men der blev
stillet et forslag om at udgivelsen skulle foregå over 2 år, med den
begrundelse at udgifterne også kunne deles over 2 år. Det var således
forslagsstillerens mening at denne deling af udgifterne, skulle bidrage til
at reducere budgettet for 92, så kontingentet kunne fastholdes på det
nuværende niveau .
Det var dirigentens opfattelse at bestyrelsens forslag var det mest
vidtgående og satte derfor dette til afstemning først.
Det blev vedtaget af et stort flertal, dog med 4 stemmer imod .
Denned var det fra salen stillede forslag afvist.
ad
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Indkomne forslag

Der var indkommet 2 forslag.
Forslag A fra Inger Petersen, Hornemansgade 27, om at undlade at
plante træer ved "bumpet" i Hornemansgade, da de efter forslagsstillerens opfattelse vil skygge i hendes forhave.

Forslagsstilleren begrundede forslaget, og blev tildels støttet af en
beboer i HC Lumbyesgade - udfor et legeareal - der oplyste at træerne
skyggede her.
Et par beboere i Hornemansgade udtrykte at de gerne så træerne plantet som
vist i det offentliggjorde projekt.
En beboer i Berggreensgade var af den opfattelse at træerne kunne beskæres
således, som det var tilfældet i Berggreensgade - så de ikke skyggede
nævneværdigt.
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Dette fik formanden til at oplyse at den beskæring, der var foretaget i
Berggreensgade i 1991, ville blive foretaget i resten af kvarteret i år.
Efter et par indlæg, om at de berørte beboere i Hornemansgade selv burde
løse problemet, og et enkelt indlæg fra en "berørt" beboer i Hornemansgade,
der mente at træerne burde kunne holåes i en sådan højde at de ikke ville
genere, satte dirigenten forslaget til afstemning.
Forslaget blev forkastet med 14 stemmer for og 15 imod - resten undlod at
stemme.

Dirigenten mente bestyrelsen skulle læse "skriften på væggen", og arbejde
med en afbalanceret beplantning, samt lade de omkringboende have medindflydelse på valg af træer.
Formanden forsikrede at bestyrelsen selvfølgelig havde taget den knappe
majoritet til efterretning, og ville handle derefter.
Forslag B fra Nina Fog, Berggreensgade 34, om afmærkede parkeringsbåse på lege- og opholdsarealerne i Berggreensgade, pga de få
parkeringspladser i denne gade .

Forslagsstilleren begrundede forslaget delvis med, at der iflg hendes
iagttagelser ikke legede børn på lege- og opholdsarealet, og oplyste at
afmærkede båse på lege - og opholdsarealer, iflg . politiet, kan tillades.
Under den efterfølgende debat kom mange beboere ind på, at de trafikfrie
arealer faktisk bliver flittigt benyttet af børnene til legearealer og hvis
der ikke er børn er det fordi der er fyldt op med biler. En beboer i
Weysesgade roste de - tilsyneladende - velopdragne børn i Berggreensgade,
der ikke som børnene i Weysesgade løser problemet med de ulovligt parkerede
biler, med "vi smadrer dine ruder hvis du holder her".
Ved den følgende afstemning stemte 2 for,
forslaget var hermed forkastet.

ad
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4 undlod og resten stemte imod -

Budgetforslag

Formanden fremlagde bestyrelsens i forvejen udsendte oplæg til budget for
1992, og begrundede den foreslåede kontingentforhøjelse. Baggrunden for
forhøjelsen var væsentligst bestyrelsens ønske om at fortsætte renoveringen
af gaderne i en fornuftig takt. Dette vil efter bestyrelsens opfattelse
være delvis umuligt med det nuværende kontingentniveau, da "de faste
udgifter" udgør en stadig større del af udgifterne, og pga nødvendigheden
af at afsætte en stadig stigende sum til reparation af kloaker og vandledninger - iht formandens fine grafiske fremstilling af de sidste 5 års
udgifter til dette, der tydede på en støt stigning (trodsårlige udsving) .
Under den efterfølgende debat fremførte flere medlemmer at foreningen burde
opbygge en formue, som en reserve, hvis der pludselig indtraf en "katastrofe", der indebar en voldsom stigning af "de uforudsigelige udgifter".
Endvidere fremgik det af debatten, at der var en udbredt anerkendelse/tilfredshed med den foretagne "kantstensopretning". Enkelte kunne dog
ikke se det fornuftige i kantstensopretningen og slet ikke på de trafikfrie
arealer . Der var endvidere udbredt enighed om at renoveringen skulle
fortsætte, dog ikke, med hvilken takt det skulle foregå.
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Under debatten blev der, udover bestyrelsens forslag, stillet 3 forslag til
fastsættelse af kontingentet for 1992, hvoraf det ene - et ekstraordinært
tillægskontingent for 1992 på kr 200, - således at der skulle betales kr
1 . 200,- i 1992, men vendes tilbage til kr 1 . 000,- i 1993, blev afvist af
dirigenten med den begrundelse at GF, iflg lovene, hvert år alligevel skal
fastsætte kontingentet .
De 3 forslag der skulle til afstemning blev således :
1.
2.

En kontingentforhøjelse til kr. 1.300 ,En kontingentforhøjelse til kr. 1 . 200 , -(bestyrelsens forslag)
Fastholdelse af det nuværende kontingent på kr . 1 . 000 ,-

3.

Dirigenten satte forslag 1, som efter hans opfattelse var det mest vidtgående, til afstemning først .
Forslaget blev forkastet med 11 stemmer for, 12 der markerede "hverken for
eller imod", medens resten stemte imod.

2 . forslag blev derefter sat til afstemning .
Forslaget blev vedtaget med 14 stemmer imod og resten for.
Kontingentet for 1992 bliver derfor kr. 1 . 200,-, dog kr.1.000 for husene
på Østerbrogade .
ad
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Valg

Til bestyrelsen blev Ole Faurhøj og Carsten Ohmsen genvalgt .
Nyvalgt blev Anne Grete Holmsgaard, istedet for Annette Schou, der ikke
ønskede genvalg.
Som suppleanter til bestyrelsen nyvalgtes Annette Schou og Lars Østergaard.
Til revisor genvalgtes Søren Friis Mikkelsen.
Til revisorsuppleant genvalgtes Gitte Vincent
Til voldgiftsmænd genvalgtes Benny Nielsen, Margit Marienlund og Niels
Hein .
og som voldgiftsmandssuppleant genvalgtes Adrian Schelling .
ad
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Eventuelt

Christian Sanne spurgte forsamlingen om der ville være interesse for et
orienteringsmøde med Belysningsvæsenet, da de møder de havde indkaldt til i
efteråret lå på et tidspunkt, da de færreste havde muli ghed for at kunne
deltage.
Interessen var tilstede, og bestyrelsen vil sørge for at et sådant møde kan
komme i stand .
Til sidst bragte formanden en tak, udover den obligatoriske til dirigenten
for en vel gennemført generalforsamling, til Annette Schou for hendes
indsats - gennem mange år - i bestyrelsen, og bød Anne Grethe Holmsgård
velkommen til bestyrelsesarbejdet .
På generalforsamlingen var 70 huse repræsenteret, heraf 6 ved fuldmagt .
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FASTELAVN
FOR FULD MUSIK!

Fastelavn blev igen i år afholdt, som det sig hør og
bør, takket være nogle initiativtagere, som mange af
os ikke rigtig er klar over hvem er.
Men vi er dem meget taknemmelige for initiativet,
- og vi fortsætter gerne, som en hel del andre, med
at bage boller til dagen.
I år var der nogle i optoget, som savnede en form
for orkester. Dette være hermed en opfordring til, at
vi til næste års fastelavn får samlet nogle spillende
mennesker, der kan sætte lidt mere gang i stemningen i optoget. Kontakt os:

8iiiif,:; J!jJ Bente, f-!ornemannsgade 19
W\l\i ; .Jon & Benedikte, Berggreensgade ~
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Kildevældsskolen - en nærliggende løsning
»Kilden« bragte i december en artikel om »Vores børns skoler«, hvor en forældre fortalte om Strandvejsskolen. Vi har to børn på Kildevældsskolen, og vi vil gerne fortælle om vores erfaringer med
denne skole, som vi valgte til vores børn.
PRÆSENTATION AF KILDEVÆLDSSKOLEN
Skolen ligger i Bellmansgade ved siden af Kildevældsparken, og der er således gode muligheder for
at benytte de grønne arealer i forbindelse med undervisningen.

Dyster virker den ellers, mastodonten, lysår fra lilleskolen toner den frem som vor barndoms
skolebillede, og næsten automatisk dukker man sig, når skolens grund betrædes. Ved man ikke
andet, kan det umiddelbart forekomme svært at sende ens kæledægge derhen. Men »ske ikke
hunden på hårene« - vi har nu som forældre til to børn taget chancen et par gange, og har bestemt
ikke fortrudt.
Vejen til skolen for vores kvarters børn er kort, og skolepatruljer ved fodgængerovergange sikrer, at
eleverne når sikkert frem. Ligeledes er vejen til de nærliggende fritidshjem kort og sikker gennem
grønne områder.
Hele indskolingsområdet fra børnehaveklasse til og med 3. klasse er placeret i bageste del af
bygningerne, og således er skolen blevet mere tryg og sikker for de mindre elever, som også har
deres egen afgrænsede del af skolegården.
Vi vil nu give nogle eksempler på nogle af de mange spændende aktiviteter, der har været på skolen
i dette skoleår.
BYENS BØRN
En stor begivenhed i begyndelsen af skoleåret var Københavns Kommunes flotte projekt »Byens
Børn«, hvor alle elever på skolen havde en spændende uge med udfordringer og udflugter til utallige
aktiviteter. Vores ældste datter deltog med sin klasse i blokfløjte-koncert i Valby Medborgerhus.

Der opførte ca. 60 elever fra forskellige skoler en imponerende koncert, som bl.a. musiklærerne fra
Strandvejsskolen og Kildevældsskolen havde iscenesat. Eleverne havde allerede før sommerferien
i musiktimerne indøvet melodierne, og de var således i stand til at fremføre en koncert, der var både
flot og afvekslende med professionelt indspillet backing-group.
SKOLENS FØDSELSDAG
Fødselsdagen falder i november og markeres altid med specielle begivenheder: Loppemarked,
klasseboder, antikvariat, spøgelseskælder og cafe for blot at nævne nogle af de spændende tilbud,
elever og lærere sammen har organiseret tidligere.

I år havde lærerne imidlertid besluttet sig for at prøve de skrå brædder med »Dyrene i Hakkebakkeskoven«, hvor inspektøren spillede bamsefar. Forestillingen blev spillet i 3 dage, og var en klar
succes. Der blev spillet for fulde huse hver aften, og det var en fornøjelse at opleve lærernes store
indlevelse i rollerne, som da også ihærdigt blev opmuntret af de mindste elevers tilråb.
I den følgende uge blev lærerne tiltalt med bl.a. »Hej Morten Skovmus« i skolegården, og
forestillingen medførte således, at eleverne fik kendskab til lærere, de ellers ikke kendte. Alt i alt var
det en flot kulturel begivenhed, hvor de ældste klasser stod for scenografi og lys, og hvor elever og
forældre fik mulighed for at opleve lærerne på en ny og spændende måde.
CIRKUS KILDEVÆLD
Vores yngste datter deltog efter jul i en anden forestilling - en cirkusforestilling med førsteklasses
artister fra 1. klasse, og forestillingen var en stor succes. Forældrenes festudvalg havde sørget for
en invitation, der sikrede en virkelig feststemt aften, hvor samtlige 90 deltagere mødte festklædte og
i godt humør.
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Der var velkomstdrink til store og små, mens Cirkus Kildevæld gjorde klar, og det blev et gigantisk
show, fuldt af stuure, stuure numre - og nogle ganske små. Klasselærerne styrede de små artister
sikkert gennem forestillingen, og bagefter spiste vi middag sammen, fik kaffe og kage og havde
fællesleg med børnene.
En dejlig aften hvor forældre, søskende, lærere og artister fik mulighed for at lære hinanden at
kende.
FEATUREUGE
Som det fremgår, er skolen et sted med mange aktiviteter, og her vil vi citere inspektørens hjørne
af skolebladet Kildevæld:

»I februar måned var der featureuge i indskolingen. I den uge blev eleverne blandet sammen på
tværs af alle klaserne fra børnehaveklassen til 2. klasse. Værdien af en sådan uge er stor. Eleverne
lærer en masse andre elever at kende - samt nogle lærere, de ellers kun støder på i skolegården.
Desuden får eleverne lejlighed til at fordybe sig i nogle enkelte ting, i dette tilfælde kreative.«
SAMARBEJDE MELLEM SKOLE OG HJEM
Der har gennem en årrække været tradition for, at alle klasser vælger repræsentanter til
kontaktforældremøder, og i dette forum er der basis for det demokrati, der er skolebestyrelsens
fundament.

Samarbejdet med lærere og inspektøren er godt, og følgende eksempler fra skolebladet »Kildevæld«
giver et lille indtryk af de emner, skolebestyrelsen beskæftiger sig med:
»Skolens bogbestand er efterhånden meget dårlig, så der må budgetteres med nye bogindkøb.
Der er nedsat en gruppe til at komme med forslag til istandsættelse af legepladsen.
Det besluttedes at afholde en meningsmåling blandt forældrene om afholdelse af vinterferie.«
Skolebladet »Kildevæld« orienterer bredt om møder og begivenheder på skolen, og en hver har
således rig mulighed for at følge med i livet på skolen. Kontaktforældremøderne er i øvrigt også
åbne møder, så der er mulighed for at gøre sin mening gældende, . selvom man ikke lige er valgt
som klasserepræsentant.
Vi har haft børn på Kildevældsskolen i snart 5 år, og hele familien er godt tilfreds med skolen, hvor
der er et levende, aktivt og kreativt miljø. Børnene har mange kammerater i kvarteret, fordi vi valgte
skolen i nærmiljøet.
Lise Lotte Reiter og Kenneth Carstensen
Tlf. 31 20 82 19
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Tilskud til boligforbedring
Tiden er inde nu til at lade de arbejder udføre, som
længe har trængt sig på, da det endnu er muligt at opnå tilskud fra staten til at lade forbedringsarbejder
udføre af momsregistrede firmaer .
Det maksimale tilskud pr. bolig er kr. 7.000,- .
Både ejer og lejerboliger kan opmå det maksimale tilskud.
Det kan anbefales især at søge støtte til arbejdskrævende arbejder, idet der ikke gives tilskud til materialer .
Nedenstående eksempler forklarer reglerne :
Reparation_af _br andkamme_f.eks.

kr. 23.000 incl.moms

heraf mater ialer
rest- arbejdsløn
herfra trække s et bundfradrag

kr.
2.500
kr. 19.S[JO
kr.
2.000

tilskud på 40 ,o beregnes af
hvilket svarer t 11

kr. 1 7.500
7.()0()
kr.

Reparation af vinduer og dør til
gadesid~ indvendigt_og_udvendigt
heraf materialer
rest- arbejdsløn
Herfra trækkes et bundfradrag

kr. 18.000 incl.mo ms
kr.
600
kr. 17.400
kr .
2.000

tilskud på 40 ,o, beregnes af
hvilket svarer til

kr . 15.400
kr.
6.160
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Hent selv et ansøgningsskema på biblioteket eller bed
din håndværksmester om at klare papirarbejdet .
PS

Arbejder der allerede er udført, men efter
den 01.07.1991 ka~ der også ydes støtte til.
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KTAS Kabe~-TV

TV1000
holder pause

Eurosport
vender tilbage
-på prøve

Betalingskanalen TVlO00 har valgt at trække sig ud af KTAS Kabel-TV's net fra den 1.
april 1992.
TVl000 vil holde en pause i nettet, indtil
der er blevet udviklet et bedre og mere piratsikkert dekodersystem. Filmproducenterne har krævet en mere effektiv og piratsikker kodning for at blive ved at levere til
TVl000. Kanalen har stort set siden starten
døjet med pirat-salg af dekodere, som fingernemme hobbyfolk har designet og produceret i mange fantasifulde og spændende
udformninger.
·
Kanalen er meget populær - men har desværre haft for få betalende kunder. TVlO00
har har sagt-"nej tak" - til at komme med på
Dekoderselskabets dekoder." Så længe Dekoderselskabet kontrolleres af vores konkurrent FilmNet, er vi ikke interesserede.
Men vi håber, at komme stærkt igen, når
der er fundet en egnet dekoder," siger Cecilia Geijer Haeggstrøm fra TVl000.

Nu kan vi glæde de mange, der har
skrevet breve og afleveret underskriftindsamlinger til os med ønsker om at
få Eurosport tilbage. Den populære
sportskanal vender tilbage den 1. april i det mindste på prøve. En seer-afstemning skal så afgøre, om sportskanalen
på KTAS Kabel-1V skal hedde Screensport eller Eurosport.
I starten af maj 1991 lukkede Eurosport for
transmissionerne, efter at Europakommissionen havde givet kanalen det røde kort.
Kanalen dukkede op til overfladen cirka en
måned efter, men med franske sponsorer i
stedet for engelske. Siden har det nye Eurosport ført en mildest talt noget usikker tilværelse, hvor finanserne og ejerskabet ikke
var afklaret og hvor retssager for mere end
650 millioner kroner truede i horisonten.
Derfor har KTAS Kabel-TV været afventende.
I løbet af februar måned blev situationen
omkring Eurosport endeligt afklaret og vi
har forhandlet en aftale på plads, som træder i kraft, hvis Eurosport vinder seer-afstemningen.

Seerafstemning om Screensport
vs Eurosport
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Fra den 1. april bliver Eurosport vist i en
prøveperiode på den plads der bliver ledig,
når TVlO00 trækker sig ud af kabelnettet

Lokal-radio
Radio Krishna
Frelsens Hærs Radio
Radio Steno
Radio Lotus
Nørrebro Radio
(Byens Lyd)

Frekvens

87.7
87.7
87.7
87.7

89.4

Listen over lokale TV- og radiostatione1
findes også på Servicekanalens TekstTV side 163-174, hvor den løbende
bliver opdateret.

Der er lagt op til et hedt og spændende forår for sports·
fans.

(kanal 2) . Efter prøveperioden får seerne får
mulighed for at ringe ind til vores afstem·
nings-datamat og trykke "ja" enten til
Screensport eller Eurosport. Kort efter, at
resultatet er offentliggjort, bliver vinderen
sat ind på sportskanalens plads - dvs. kanal
43. Der er lagt op til et hedt og spændende
forår for sportsfans.
Husk at følge med på Servicekanalen.
Der kan du se, hvornår og hvordan afstemningen finder sted - og du får information om det endelige resultat.

Husejerforeningen

i Strandvejskvarteret

Bestyrelsen 1992/93:
Ansvarsområder:
Ole Faurhøj. Formand.
Berggreensgade 12. (Tit 31 29 23 67)

Kloaker, R98 og parkering.

Christian Sanne. Næstformand.
Heisesgade 49. (Tit 31 29 54 51)

Gader og trafik.

Niels lngvartsen. Sekretær.
Hornemansgade 29. (Tlf 31 29 42 18)

Facader og foreningens materiel

Anne Grete Holmsgaard.
N W Gadesgade 48. (Tit 31 18 07 92)

Haver

Carsten Ohmsen.
Heisesgade 37. (Tlf 31 18 01 90)

KILDEN, fællesantenneanlægget
og 100 års jubilæet

Kasserer:
Oluf Greisen.
Kuhlausgade 46. (Tlf 31 29 60 62)
Foreningens materiel er pt:

-

1 lang stige. (2-delt).
1 stillads.
2 splitter til hovedkloak.
1 split til kælderkloak.
1 kloakrenser til køkkenbrønd.
1 kloakrenser til regnvandsbrønd.
2 vandstopnøgler.
1 pælespade.

- 1 lille stige er pt forsvundet! Hvem har den?
Bestyrelsen april 1992.
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LOPPEMARKED '92
Mange synes, sidste års arrangement var meget vellykket. Flere ønsker det
gentaget. Derfor foreslår vi

LØRDAG DEN 15. AUGUST KL. 13
som datoen for årets loppemarked.
Vi i vores område: Heisesgade / BerggreenatfPde har planer om at afholde årets gadefest samme aften - og opfordrer andre gader/kvarterer/
omr~der til evt. at følge ideen, hvis ikke andre traditioner eksisterer.
,.-- ,;,~-~
-~
~

~/"fq{I'::::::-==:.<

·t~ . . LQ
~~~==~f'hrc-~

Rea, Heisesgade 49
Kirsten, Heisesgade 56
Bibbe, Heisesgade 54
Benedikte, Berggreensgade 48

- m.fl.
Nyt fra materielfronten!!!!
Foreningen har modtaget - fra en privat donator - 5 borde, der kan adskilles.
Bordene kan indstilles i højderne 70 cm og 76 cm. 4 af bordpladerne er 180 cm x
90 cm, og den sidste plade måler 200 cm x 90 cm.
Bordene, der er udmærkede til fester, kan lånes ved henvendelse til bestyrelsen.

Berggreensgades unger ca. 1902

KILDEN
Nr. 3

- November 1992
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KILDEN
er Husejerforeningen i Strandvejskvarterets beboerblad, og
udgives af denne forening un- .
der ansvar af bestyrelsen og •
den af bestyrelsen udpegede
redaktør, som p.t. er:
Carsten Ohmsen
Heisesgade 37
2100 København Ø
Tlf.: 31 18 01 90
Alle meddelelser fra bestyrelsen
er mærket med

Redaktionen modtager meget
gerne ideer, oplæg, artikler,
meddelelser osv.
Bestyrelsen 1992/93:
Ole Faurhøj - formand
Berggreensgade 12
Tlf. 31 29 23 67
(kloaker, R98 og parkering)

Christian Sonne - næstformand
Heisesgade 49
Tlf. 31 29 54 51
(gader og trafik)
Niels lngvartsen - sekretær
Hornemansgade 29
Tlf. 31 29 42 18
(facader og materiel)
Anne Grete Holmsgaard
N.W. Gadesgade 48
Tlf. 31 18 07 92
(haver)
Carsten Ohmsen
Heisesgade 37
Tlf. 31 18 01 90
(KILDEN, fællesantenneanlægget og 100 års jubilæet)
Kasserer:
Oluf Greisen
Kuhlausgade 46
Tlf. 31 29 60 62
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LEDER
Langt om længe kommer et forsinket efterårsnummer af
»Kilden« på gaden. Beboere og bestyrelsesmedlemmer har
uden tvivl haft en rolig og afslappet sensommer uden
nævneværdige bo-mæssige oplevelser. »Kilden« har i hvert
fald ikke modtaget indlæg fra nogen af parterne.
Men - heldigvis sker der noget - indlæggene er begyndt
ikke ligefrem at »vælte« ind af brevsprækken, men jeg vil
dog sige som speakeren på Fiskerinoteringen: Kilde-redaktionen fik i går tilført 4 indlæg til bladet, tilstrømningen var
livlig, fordelt på flere emner. Jeg kan endda supplere med,
at der pludselig har ophobet sig stof til hele 2 udgivelser før
jul. Måske har omverdenen (eller i hvert fald den del af omverdenen, der modtager »Kilden«) fornemmet, at jeg agtede
at skrive alle indlæg selv, hvorefter de mange indlæg er
tilstilet mig, og en tendentiøs udgivelse undgået.
En enkelt »sag« skal dog nævnes her i lederen, en sag,
der har været gennemdrøftet omhyggeligt i bestyrelsen.
Sagen er selvsagt ulykkelig for den involverede husejer. I
princippet drejer det hele sig om 2 ting: PLASTIK OG
FACADEREGULATIVET. En lykkelig ny ejer af et Byggeforeningshus afholder udgifter til fremstilling og isætning af nye
vinduer. Så langt, så godt. Husejeren bemærker ikke, at der
i facaderegulativet tydeligt står skrevet, at vinduer skal
udføres i træ. Han får fremstillet vinduer til hele huset i
plastik. Efter at stueetagen til gadesiden har fået de nye
plastikvinduer isat, påtaler et medlem fra bestyrelsen, at
dette ikke er tilladt. Husejeren fremfører, at han har købt og
betalt vinduer til hele huset, og at gårdfacaden har fået isat
de nye vinduer.
Enden på historien blev, at vinduerne til gården bliver
siddende, medens husejeren har indvilget i at udskifte
plastikken på gadesiden inden for de næste to år.
Konklusion: Hermed bringes en kraftig opfordring til
alle husejere, nye som gamle, om at gennemlæse
facaderegulativet inden ombygningsarbejder igangsættes.
Hvis det udleverede regulativ er bortkommet, kan der
rekvireres et nyt hos et af bestyrelsesmedlemmerne.
Ligeledes opfordres husejerne til at kontakte bestyrelsen,
hvis de er i tvivl om udførelsen af planlagte forandringer af
husets ydre. F.eks. skal vinduerne have samme farve, også
selv om huset evt. er opdelt i ejer- eller andelslejligheder, og
er en husejer så »heldig« at arve 1O liter ambulancemaling
fra en slægtning hos Falcks Redningskorps, er det iflg.
regulativet ikke tilladt at male døre og vinduer med den.
AltstJ læs regulativet og spørg, hvis du er i tvivl!
Karsten Ohmsen

Julekort
Der har i foreningen været tilløb til at danne tradition for at udgive et julekort ca.
hver andet år. Da vi i år er nået ned til bunden af kasserne med de gamle kort, er
det blevet besluttet at fremstille et kort til julen 1992.
Kortets motiv kan ses på »Kilden«s forside, men det færdige resultat fremstår i
et A-5 format og er foldet. Farverne (og dem er der mange af) er klare og stærke.
Kortet er fremstillet af en kunstner, som er bosiddende her i kvarteret. Hun
hedder Amalie Bechmann og fremstår som et autodidakt på 33 somre. Amalie maler
og tegner på alt muligt, men har dog sin hovedproduktion på tekstiler.
Amalie har udstillet flere steder rundt om i det danske land, og hendes næste
projekt er en udstilling af dekorerede sko i Nikolaj udstillingslokaler til februar 93 i
forbindelse med udstillingen »Art Machina«.
Vi har endvidere været så heldige, at en herboende flerfarvet trykkeekspert, Jan
Væver, vil producere julekortet til en - for så lille et oplag - yderst favorabel pris.
Kortet vil være færdigproduceret om ca. 2 uger, og som sædvanligt kan det
købes hos bestyrelsesmedlemmerne.
Når den endelige stk.-pris er udregnet, vil der blive orienteret nærmere i skabet
på torvet, men vi lander nok på en pris incl. kuvert på 3-4 kr. pr. stk.

19. Almindelige vurdering.
Da skemaerne for 19. almindelige vurdering blev udsendt i august
måned, var der nogen af husejerne der syntes at deres hus var
vurderet alt for højt.
Nogle få henvendte sig til bestyrelsen for at høre om bestyrelsen ville
foretage en kollektiv klage over vurderingen.
Bestyrelsen har aldrig gjort dette før, og da man bragte i erfaring, at
enkelte huse var blevet vurderet lavere end ved den 18. almindelige
vurdering, syntes man ikke det ville være klogt, at klage kollektivt.
Til de der senere har bedt bestyrelsen om råd, har vi sagt: "Hvad
synes du selv, at dit hus er værd? Hvis du synes, at det er vurderet
forkert, så klag"!
Bestyrelsen oktober 1992.

3

Belysningsvæsenslogik
På opfordring af den gamle redakteur skal jeg
herved delagtiggøre andre fjernvarmekunder
i den »oplevelse«, jeg i foråret havde med
Københavns Belysningsvæsen.
Da årsafregningen 91/92 blev udsendt først
i april, var der vedlagt en A4-side med en
computerberegning af varmeforbruget i vores
, hus. Ved hjælp af en masse tal og formler
kom man frem til, at vi havde brugt 5 MWH
,
mere, end det på måleren registrerede
~ forbrug. De 5 MWH - som beløb sig til kr.
·
2.034,95 - havde man frejdigt tillagt det målte
~ forbrug.
.
Da forhøjelsen svarede til 35% af det målte
' forbrug, syntes jeg, at der måtte en bedre
forklaring til regningen end et for mig
· " uforståeligt udskrift. Jeg ringede derfor til
Belysningsvæsenet, og fik fat i en herre, der
kunne oplyse mig, at min måler ved et
Jt,;;;;f. · eftersyn midt i perioden var blevet aflæst.
1

'

I

Fra eftersynsdagen til årsaflæsningen i 92 havde der været et ret stort forbrug,
sagde han, og hvis man satte dette forbrug i relation til udetemperaturen mv. i
perioderne før og efter eftersynet, kom man frem til, at måleren havde vist 5 MWH
for lidt i perioden før eftersynet!
Siden fjernvarmen blev indlagt for 1o år siden, har årsafregningerne hobet sig op
i en mappe hos os. Dem fik jeg nu brug for. Ved at lave lidt statistik på dem fandt
jeg ud af, at vores årlige forbrug i snit var 13,6 MWH. Året 91/92, som man mente
var for lavt målt, var målt til 14,4 MWH - det tydede jo ikke ligefrem på for lav
målervisning!!
Jeg skrev nu til Belysningsvæsenet og protesterede mod det ansatte forbrug,
vedlagde min opstilling over de sidste 10 års forbrug og bad om en revideret
regning, baseret på måleraflæsningen, idet jeg ikke kunne se anden forklaring på
det høje halvårsforbrug, end at deres mand havde skrevet/aflæst forkert.
Det eneste svar jeg fik var rykkere.
Da der var gået ca. 5 uger, skrev jeg igen og mindede om, at jeg ikke havde i
sinde at betale for den vare, som de postulerede, at jeg havde fået. Det hjalp. To
dage efter - det var sidst i maj - kom der et brev, der sagde, at man ville trække
reguleringen tilbage, og at man snarest ville fremsende en ny regning, der ikke var
forhøjet. Der kom dog ikke nogen, men midt i juni lå der en dag den meddelelse
i postkassen, at man havde været her for at inkassere restancen - pris 160 kr.
Næste gang ville fogeden komme med for at lukke for varmen - pris 900 kr.
Jeg skal ikke trætte med fortællingen om alle de mennesker, jeg måtte tale med
for at få stoppet fogedsagen, men moralen må være, at man bør gemme sine
gamle årsafregninger, for Belysningsvæsenet er begyndt at tænke kreativt: Når de
opdager, at en måler viser mere end den plejer, så slutter de, at den har vist for
lidt?! Det er da logik - eller hva'?

O.G., Kuhlausgade 46
4

Livet er andet end skrammel
- dog ikke i vores kvarter - eller hvad?
På 14. år er det stadig en fornøjelse for mig at gå i de små gader og kigge mig
omkring. Der sker hele tiden noget nyt - nogle huse fraflyttes, andre tilflyttes og
farver, døre og vinduer skiftes til andre. Haver og stakitter ændrer udseende, og
man fryder sig især, når mange har sans for at se værdien i husenes oprindelige
udseende.
Med tiden er turene til fods imidlertid blevet det rene forhindringsløb, og man gør
bedst i at holde øjnene ved jorden i stedet for nysgerrigt at kigge på huse og
mennesker.
Af en eller anden uforståelig grund synes mange beboere, at deres gamle,
udslidte møbler, husgeråd, madrasser, gulvtæpper mm. ser meget pænere ud ude
på fortovet, end inde i huset, hvor de kom fra!
For rigtig at nyde synet af alt det gamle ragelse - og for at give andre en
æstetisk oplevelse - stilles det efterhånden ud på gaden op til 14 dage før stor
affaldsdag, og der er således rigtig god tid til at rode i det for andre interesserede,
og regnen kan nå at gøre det herlig vådt.
Det ser ualmindelig grimt og sølle ud, og det er synd for ældre dårligt gående,
folk med barnevogne og folk, der ikke ser optimalt.
Kunne vi dog bare være fælles om først at sætte stort affald ud den sidste weekend inden afhentningen - som altså er den 3. tirsdag i måneden - så ville jeg atter
turde begive mig ud for at se på husene, hente cigaretter eller vinke farvel til
gæster uden at skulle have beroligende midler bagefter.
Dorte Høgelund
Heisesgade 47

R98.

Der synes stadig at herske tvivl om, hvad R98 - det vil sige
Renovationsselskabet af 1898, eller kort sagt - "Skraldemændende" tager af affald.
Dagrenovation er vist ingen i tvivl om, det er tirsdag hhv torsdag
morgen. (Nu gudskelov ved hjælp af en lille vogn).
Det er værre med "Stor-skrald" og haveaffald. Om dette er der kun at
sige:
- "Stor-skrald" er kun møbler og hvidevarer.
- Haveaffald er kun haveaffald i de dertil indrettede poser der ikke
må bindes til!
Hvis man har andet affald/udsmid (ikke bygningsaffald), kan man
bestille specielafhentning. - (Prisen er pr kvarter, og ligger pt på ca
200 kr).
Til bygningsaffald må man bestille en container.

R98's telefonnummer er: 31 95 18 98.
Bestyrelsen oktober 1992.
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Loppemarked og gadefest
Der er i vort kvarter utrolig grobund for køb og salg. Ikke mindre end to kæmpearrangementer med loppemarkeder er løbet af stablen med stor succes.
Lige før sommerferien blev der arrangeret et livligt marked, som trak mange
beboere og lige så mange handlende til med boder og parasoller.
I september kunne der atter stables et tilsvarende arrangement på benene, endda
med efterfølgende fællesspisning, spændende konkurrencer for børnene - endda flot
tilrettelagt af kvarterets større børn - med diplomuddeling og klapsalver og præmier
til alle. Aftenens højdepunkt var dog den levende musik, leveret af et band af
dimensioner. Trods musikernes unge alder var der ingen problemer med at få folk
op fra stolene, og mange måner og brede bage sås skubbende hinanden rundt på
asfalten, indhyllet i grillrøg og afgrænset af endnu ikke oprettede kantsten.
Alt i alt en herlig aften for børn og voksne. »Kilden«s udsendte medarbejder var
på stedet og forevigede optrinnet.

Handelen var livlig fordelt på flere
boder

En kommende
»Dyne-Larsen«?

6

7

Næsten udsolgt

Diverse udskæringer fra
NETTO's køledisk

Efter den
flotte børnekonkurrence

7

Langbord med plads til

Medaljeoverrækkelse

ca. 200

Mangler I forsatsruder?
Hvis I kan mærke, det er begyndt at trække ind ad vinduerne, så er det
måske fordi I har brug for nogle forsatsruder.
Vi sælger vores billigt!

Vi har store og små, smalle og brede, og de er alle med hvide plastiklister.
Køb dem samlet - eller stykvis.

Tlf.

31 30 72 55 I Ebbe I Marianne
31 18 31 08 I Bodil

KILDEN
Nr. 4 - December 1992
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Dette smukke og enkle julehjerte er klippet, skåret og flettet af foreningens formand, Ole Faurhøj

KILDEN
er Husejerforeningen i Strandvejskvarterets beboerblad, og
udgives af denne forening under ansvar af bestyrelsen og
den af bestyrelsen udpegede
redaktør, som p.t. er:
Carsten Ohmsen
Heisesgade 37
2100 København Ø
Tlf.: 31 18 01 90
Alle meddelelser fra bestyrelsen
er mærket med

Husejerforeningen

i Strandvejskvarteret

Redaktionen modtager meget
gerne ideer, oplæg, artikler,
meddelelser osv.
Bestyrelsen 1992/93:
Ole Faurhøj - formand
Berggreensgade 12
Tlf. 31 29 23 67
(kloaker, R98 og parkering)

Arbejderhuse skal bevares
Under denne overskrift kunne man læse i POLITIKEN
søndag den 6. december, at »Overborgmester Jens Kramer
Mikkelsen har lavet en såkaldt bevarende lokalplan for at
sikre værdifulde arkitektoniske og kulturhistoriske værdier i
et af Københavns karakteristiske kvarterer«.
Det drejer sig om »vort kvarter«, og den omtalte lokalplan
er stort set identisk med den, som bestyrelsen fremlagde på
generalforsamlingen 1992.
Det blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde
onsdag den 2. december at sende lokalplanen ud til høring med en indsigelsesfrist på 2 måneder. Alle berørte husejere
får da et lokalplanforslag tilsendt, og vi kan - på den førstkommende generalforsamling sidst i februar - debatere
planen.
Nedenfor bringer vi lokalplanen uden kommentarer:

Bevaring af byggeforeningshusene ved
Kildevældsgade
Husejerforeningen i Strandvejskvarteret har
anmodet om udarbejdelse af en bevarende lokalplan for det område med byggeforeningshuse,
som foreningen omfatter.
Baggrunden herfor er, at de servitutter, der er
pålagt de enkelte huse, ikke i tilstrækkeligt omfang kan sikre en bevaring af områdets særlige
karakter.
En bevarende lokalplan er i overensstemmelse
med intentionerne i kommuneplanen og det forslag til revision af kommuneplanen, som har
været ude i debat indtil den 30. september 1992.

Christian Sonne - næstformand
Heisesgade 49
Tlf. 31 29 54 51
(gader og trafik)
Niels lngvartsen - sekretær
Hornemansgade 29
Tlf. 31 29 42 18
(facader og materiel)
Anne Grete Holmsgaard
N.W. Gadesgade 48
Tlf. 31 18 07 92
(haver)
Carsten Ohmsen
Heisesgade 37
Tlf. 31 18 01 90
(KILDEN, fællesantenneanlægget og 100 års jubilæet)
Kasserer:
Oluf Greisen
Kuhlausgade 46
Tlf. 31 29 60 62

2

y'

~=;::=:::;::>-::=::'. \:!ej I
'-l",---r,--,--::

0

a>'Qi

6/0~~0 Uo

IPJaDf\v{\

tM

¼~~\\~~t\\½tz~1~~n1711d

Lokalplanområdets placering.

Bilag 2

Københavns Kommune
Lokalplan nr.

Lokalplan for området begrænset af Østerbrogade, nordskellene af ej endommene matr .nr.ne
3965, 3966, 146b og 3961- Udenbys Klædebo
Kvaner, København, vestskellene af ejendommenernatrm .ne3967, 3964 og 3912ibid.,Landskronagade, østskellene af ejendommene
matr.nr.ne. 1711, 1709, 1707. 1705 og 1702
ibid., en linie i forlængelse heraf over Kildevældsgade, øst- og nordskellet af ejendommen
matr.nr. 3858 ibid., østskellet af ejendommen
matr.nr. 3175 ibid., øsh og sydskellet af ejendommen matr.nr. 5696 ibid. sydskellene af ejendommene matr.nr.ne 4332 og 4816 ibid., og en
linie i forlængelse heraf, vestskellene af ejendommene matr.nr.ne 4322, 916 og 3763 ibid. og
sydskellene af ejendommenematr.nr.ne 3763 og
916 ibid.
I henhold til lov om planlægning (lov nr. 388
af 6. juni 1991) fastsætt~s herved følgende bestemmelser for området.

§ 1. Fonnål

Formålet med lokalplanen er at opretholde
området som boligområde samt at sikre bevaring
af den eksisterende byggeforeningsbebyggelse,
der rummer særlige kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter.
Formålet er desuden at afløse de hidtil gældende servitutter vedrørende anvendelse og bebyggelse med mere tidssvarende bestemmelser.
Det er herwider hensigten, at bestemmelserne
vedrørende bebyggelsens ydre fremtræden skal
sikre en bevaring af såvel bebyggelsens arkitektoniske helhedsvirkning som bygningsdel.aljer på
det enkelte byggeforeningshus.

§ 2. Område

Lokalplanområdet afgrænses som vist på vedhæftede tegning nr. 26.435 og omfatterejendommene matr.nr.ne 2210-2264, 2274-2303, 23202372, 2417-2439, 2462-2480, 2580-2605, 27162741,2932-2964,3080-3109,3270-3271,35053530,3536-3547,3550-3563,3683-3705,37963816, alle Udenbys Klædebo Kvaner, København, matr.nr. 366 ibid . (vejareal) og urnatrikuleret vejareal ibid. i Kildevældsgade sarm alle
parceller, der efter l. december 1991 udstykkes
fra de nævnte ejendomme.

§ 3. Anvendelse

Stk. 1. Området fastlægges til boligformål.
Der kan efter Magistratens nærmere godkendelse indrettes bebyggelse til fælleslokaler, samt
mindre kollektive anlæg og institutioner -herwider vuggestuer og børnehaver - der naturligt
finder plads i et boligområde.
Stk. 2. Stueetagen i hjørnehusene mod Landskronagade og Kildevældsgade kan herudover
indrettes til butiks- og kontorlokaler o.l., der efter
Magistratens skøn naturligt kan indpasses i et
boligområde. Der må ikke udøves virksomhed,
som efter Magistratens skøn er til ulempe for de
omboende.
Stk. 3. Stueetagen på ejendommene matr.nr.ne
3547, 3796, 3809 og 3810 Udenbys Klædebo
Kvarter, København, fastlægges til publikumsorienterede serviceerhverv, såsom butikker, restauranter og lignende. Stueetagen må ikke an-
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vendes til liberale erhverv, såsom pengeinstitutter, advokat- og ejendomsmæglervirksomhed,
forsikringskontorer, klinikker og lignende.
Stk. 4 . Uanset stk. 3 kan Magisll"aten (Plandirektoratet) i særlige tilfælde - hvor den pågældende virksomhed udøves efter principper, som
i særlig grad er publikumsorienterende - tillade
indretning af den i stk. 3, 2. punktum nævnte
virksomhed.
§ 4. Vejforhold

Stk. 1. De eksisterende vejlinier opretholdes.
Stk. 2. Det på tegning nr. 26.436 viste udlagte
vejareal mellem fonovets bagkant og facaderne
i Homemansgade, Weysesgade, Kuhlausgade,
N.W. Gades Gade, Heisesgade, H.C. Lumbyes
Gade og Berggreensgade samt det viste offentlige vejareal i Kildevældsgade kan nedlægges,
når betingelserne herfor er opfyldt. Arealet skal
opretholdes som have for den bagved liggende
ejendom. Arealer beliggende foran ejendomme,
der i medfør af§ 3, stk. 2, anvendes til butikker
eller lignende, slcal dog ikke indrettes eller opretholdes som have. •
Stk. 3.Der fastlægges 3 mhjørneafskæringer.
§ 5. Bebyggelsens omfang og placering

Stk. 1. De eksisterende byggeforeningshuse
må ikke nedrives, ombygges eller på anden
måde ændres uden Magistratens særlige tilladelse, jf. dog § 6.
Stk. 2. Retablering af bygninger og bygningsdele skal efter Magistratens nærmere godkendelse ske i samme omfang og med samme
placering og udformning som den eksisterende
bebyggelse, jf. i øvrigt § 6.

§

6. Bebyggelsens ydre fremtræden

Stk. 1. Ændringer i bebyggelsen, for så vidt
angår bygningernes materialer, udformning,
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farve og øvrige fremtræden, skal efter Magistratens skøn være samstemmende med omgivelserne
og områdets karakter. Eksisterende bebyggelse
må i nævnte henseende ikke ændres uden Magistratens tilladelse, medmindre ændringerne iagttager bestemmelserne i stk.ne 2 - 5.
Stk. 2. Ydermure mod gade- og gårdside skal
opføres som blankt murværk med forbandt, bånd
og gesimser med farver og udformning svarende
til de oprindelige.
Eksisterende fagdelinger og dimensioner på
vinduer og døre må ikke ændres. Murede sålbænke under vinduer skal bevares.
Oprindelige butiksvinduer - dog ikke i facaderne mod Østerbrogade - kan udrnures med brystning i en højde svarende til øvrige brystningshøjder i stueetagen.
Mod gårdsiden kan udføres direkte udgang fra
stueetagen med nødvendig repos.
Mod gårdsiden kan opsættes franske altaner samt på huse opfØrt med trappetårn opholdsaltaner
i flugt med trappetårnene -under forudsætning af,
at bredden på de eksisterende murhuller og kviste
bevares.
Stk. 3. Døre og porte skal udføres af træ med
fyldninger og inddelinger som oprindeligt. Vinduer i facader skal være sidehængte/udadgående
dannebrogsvinduer af træ og de heraf afledte
typer. Glas skal være planglas. Kældervinduer
skal udføres med rammer eller sprosser af træ eller
jern samt planglas, og skal ligge i samme plan som
de oprindelige kældervinduer.
Alt udvendigt træværk skal males med dækkende farver.
Stk. 4. Tagrnateriale skal være naturskifer eller
plant tagmateriale med tilsvarende farve, dimension og fastgørelsesmetode og uden afklippede
hjørner.
Tagvinduer mod gadeside skal udføres som
traditionelle 4 eller 6 stens jernvinduer, eller som •
vinduer i træ eller alurnini um med tilsvarende mål.
På hanebåndsloftet må dog maksimalt isættes 2
vinduer.
Mod gårdsiden kan isættes tagvinduer af anden
konstruktion og dimension.

Tagvinduer i frontespicens tagflade skal udføres som traditionelle 4 stens jernvinduer, eller
som vinduer i træ eller aluminium med tilsvarende mål og kun 1 vindue pr. tagflade.
Skorstenene og fælles brandgavle må ikke
fjernes, og brandkammene skal være afdækket
med mørke vingetegl.
Gavlafslubtlnger på hjørnehusene og frontespicer skal være sone plader - som tagmaterialet
- eller zink.
Udluftninger. og ventilationshæuer skal anbringes på gårdsidens tagflade. ·
Tagrender og tagnedløb skal have samme profil og dimension som de oprindelige og udføres i
zink eller plast i tilsvarende farve. ·
Stk. 5. Kviste skal udformes som de oprindelige 2 fags kviste eller 3 fags kviste. Kvisttage og

-flunkcr skal bibeholdes med zink. Eventuelle
nye kviste mod gård skal udføres på tilsvarende ·
måde.
Sammenbygning af kviste tillades ikke.

Stk. 3. De på tegning nr. 26.436 viste træer skal

bevares i videst muligt omfang.
§ 8. Retsvirkninger

I henhold til§ 18 i planloven måder ikkeretligt
eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens besternrnelser,jf. dog lokalplanens§ 10.
Lokalplanen hindrer ikke, at den eksisterende
bebyggelse og dennes anvendelse kan opretholdes, hvis såvel bebyggelsen som anvendelsen
· ikke strider mod de i givne byggetilladelser tagne
forbehold og i øvrigt er lovlig.
§ 9. PAtaleret

Københavns Magistrat har påtaleret for overtrædelse afbesternrnelserne i nærværende lokalplan.
§ 10. Dispensationer

Stk. 6. Solfangere kan kun opsættes på gårdsi-

dens tagflade og må ikke ved genskin eller sol•
blænding genere de omboende.
Solfangernes størrelse og placering skal god•
kendes af Magistraten.
Stk. 7. Husene må ikke forsynes med udvendige antenner.
·
Stk. 8. På forhavearealerne kan der efter Magi-

stratens nærmere godkendelse opføres vindfang
og overdækninger over døre.
Stk. 9. Ingen form for skilbtlng og reklamering
må finde sted uden Magistratens godkendelse.

§ 7. Ubebyggede arealer

Stk. 1. Friarealet skal anlægges med opholds•

areal.
Stk. 2. Forhaverne skal hegnes særskilt med et

for kvarteret passende hegn efter Magistratens
nærmere godkendelse.

I henhold til planlovens § 19, stk. I, kan der
dispenseres fra bestemmelser i en lokalplan, hvis
dispensationen ikke er i strid med principperne i
planen.
Dispensationer meddeles af Den Samlede
Magistrat.
§ 11. Servitutbortfald

Lokalplan nr. 161, bckcndtgjon den 8. juni
1990 og ting Iyst den 7. novembcr 1990, ophæves,
for så vidt angår de af nærværende lokalplan
omfattede ejendomme.
Bebyggelsesregulerende bestemmelser optaget i skødedeklarationer om indskrænkninger og
forpligtigelser ved ejendornrnenes bebyggelse og
benyttelse samt om saJg, hegnspligt og bestemmelser om fælles brandgavle, vedligeholdelse og
renholdelse af gaden samt deltagelse i omkostningerne ved stikledningers og de fælles vandledningers istandsættelse , tinglyst den 30. juni
1902 og senere, på samtlige ejendomme nævnt i
§ 2 på nær vejarealerne herunder matr. nr. 366
Udenbys Klædebo Kvarter, ophæves.
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100 års jubilæum.
I november 1892 blev det første hus i Strandvejskvarteret færdigmeldt af
Arbejdernes Byggeforening. - Da det ikke er praktisk at holde et jubilæum
i det mørke efterår, har bestyrelsen for "Husejerforeningen i Strandvejskvarteret", fundet følgende dato for afholdelse af 100 års jubilæet:

Lørdag den 12. juni 1993.
Reserver derfor denne dato.
Selve programmet vil senere blive meddelt. Men vi håber at kunne byde
på:
- Morgenbord.
- Musik.
- Taler med deltagelse af forskellige notabiliteter.
- Fest for børnene.
- Fællesspisning.
- Musik og dans.
- Festfyrværkeri.
Alt dette skulle gerne kunne finde sted på torvet omkring vores Obelisk.

Vi ønsker hermed alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
Bestyrelsen
December 1992.
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Fælles fyrværkeri
Endnu engang benyttes denne lille fine vignet af Torben Bregenhøj - ham, der
opfandt » Fællesfyrværkeriet« i foreningen - for at markere, at der atter i år
arrangeres stor fyrværkerifest på Kildevælds Torv, nytårsaften kl. 00.40 - efter
39eren har passeret.
Der er indkøbt for ca. kr. 6.500,-. Bidrag til dækning af beløbet modtages med
taknemmelighed og kan indbetales til Niels lngvartsen, Hornemansgade 29, eller
pr. giro 8 13 31 58.
På gensyn nytårsnatl

Julekort
Salget af vores julekort går over al
forventning. Der er mange roser til
kortet for dets glade og naive motiv
med de livsbekræftende farver. Der er
stadig salg af kort.
Husk at sende nytårshilsner, hvis det
med julekortet glippede.
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Julehistorie
For at markere, at det netop i år er 100 år siden, at den første jul blev fejret i de
enkelte huse, der - i 1892 - var bygget i vort kvarter, har redaktionen valgt at bringe
en god gammeldags julehistorie fra dengang, at julehæfter som »I Julelampens
Skær« og »Jul på Havet« var almindelige juleingredienser i ethvert hjem.
Den valgte historie stammer fra et julehæfte, der hed »Børnenes Julegave« fra
1945.
Historien er skrevet af Martha Lichtenberg Madsen, der i næsten 50 år boede i
» Penalhuset« i Hornemansgade.
Fr. Lichtenberg Madsen købte huset i 1916, sammen med sin mand, typograf
Jens Lichtenberg Madsen, der døde i slutningen af 20erne. Siden da ernærede
Martha Lichtenberg Madsen sig ved journalistisk arbejde for en del provinsaviser,
bl.a. »Møns Tidende«, »Holbæk Amts Venstreblad« og »Middelfart Venstreblad«
(som hendes svigerfar Claudius Madsen havde stiftet). Endvidere udgav hun flere
hjemstavnsfortællinger fra sin fødeø Møn, samt skrev utallige historier til de
forskellige julehæfter.

På billedet ses Martha Lichtenberg Madsen med sin mand i Lysthuset (som i øvrigt
først faldt sammen i 1968) i forhaven til »Penalhuset«. I døren står Martha
Lichtenberg Madsens søster - Maja Magnussen - der til slutningen af 50erne drev
tobaksforretning i Kildevældsgade (på hjørnet af Kildevældsgade og Weysesgade).
Som et lille kuriosum kan det nævnes, at hun også solgte aviser om søndagen, selv
om der var lukket - de blev blot rakt ud af den lille rude, som stadig kan ses i 3fags vinduet mod Kildevældsgade.2
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ans Morten kunde man som Regel finde nede ved
Havnen eller ude ved Skibstømrerpladsen bag ved
Strandhaverne, for Hans Morten vilde naturligvis være,
hvor der skete noget. Og spurgte man ham, hvad han havde tænkt sig at blive, naar han nu snart var fyldt de fjorten
og var konfirmeret og saa smaat skulde begynde at spekulere over Fremtiden, saa . kunde man være ganske· sikker
paa Svaret.
»Ja, naturligvis,« sagde Skolelæreren med et Smil, naar
de snakkede sammen om det, »naturligvis vil du til Søs,
det vil jo alle raske Drenge.«
Ogsaa Præsten smilede, mens han klappede ham paa
Skulderen. »Selvfølgelig vil du gerne se dig om i Verden,« sagde han, men lidt efter føjede han til, »er det alligevel ikke en lidt usikker Vej, navnlig i disse Tider - det
med Søen?«
At hans Mor var ulykkelig ved al den Snak om Skibe
og Langfart, siger sig selv - hun vilde nødig af med sin
Dreng.
Hans Far var den eneste, der gik dybere og,mere indgaaende til Sagen.
»Naturligvis vil du gerne til Søs, min Dreng - og det
maa du ogsaa,« sagde han, »men jeg stiller dog den Betingelse, at du først lærer et Haandværk, for saa har du
altid det at falde tilbage paa engang, hvis du skulde komme til at længes efter Landjorden igen!«
Hans Morten havde ikke været saa helt glad for denne

H

Ordning, for det vilde jo saa tage Aar, før han kunde realisere sine Planer. I flere Uger snakkede de frem og til_bage om Sagen, som de gæve Mandfolk de var - men det
blev hans Far, der gik af med Sejren, uden at 'Hans Morten senere rigtigt forstod, hvordan det egentlig var gaaet
til.
.
.
Og en Uge efter Konfirmationen rykkede han ind som
Lærling paa Skibstømrerpladsen hos gamle Mester Johansen, og dermed var saa den Tid forbi, hvor man legede
Skjul mellem Planker og Ankerkættinger og bley jaget ud
af Mester og hans Medhjælpere. For nu fik Hans Morten
selv det Hverv at stritte en Pøs Vand efter de tidligere
Skolekammerater, naar de blev for nærgaaende omkring de
nye Kuttere, der var under Arbejde, eller de gamle, der
bare var til Reparation. Til at begynde med var det slet · ·
ikke saa let at optræde som voksen over for Per og Jørgen
og Knud, og heller ikke sjovt at prøve paa at værpe Nina
og Bente og Jytte væk fra Slisken, hvor Robaadene laa.
Men Hans Morten fik da alligev~ det rigtige Tag paa at+
faa Orden i Sagerne. Der var dog en, som han ikke helt
formaaede at _udøve sin ansvarsfulde Myndighed over, og
det var Nina, for hun havde et Smil, den Unge, der absolut ikke var til at staa for - i hvert Fald ikke for Hans
Morten.
»At du kan nænne at jage mig væk,« kunde hun sige
med Hovedet lidt paa den ene Side, »jeg vil jo da bare
sidde lidt her og vippe i Baaden.«
»Men den Baad er Apotekerens og slet ikke din,« forsikrede Hans Morten paa sin allermest overbevisende Maa-·
de. Men Nina sendte ham bare sit allersødeste Smil. »Pyt
med det,« nikkede hun indsmigrende, »den PiIJetriller
kan vel ikke tage Skade af, at jeg sidder lidt i hans Baad,
og jeg lover dig, at jeg slet ikke skal gi' los!«
>>Naa - det manglede nok ogsaa bare,« sagde Hans
Morten saa. »Men hvis Fru Apoteker ser dig fra sine
Vinduer, saa vanker der ....«
»Hæ,« lo Nina og satte Næsen lidt i Sky. »Hun har vist
andet at bestille netop i Dag, for hun skal hen til Stativet
og prøve hele to Kjoler, inden de rejser paa Juleferie!«
Hans Morten lo. Kjolestativet var Byens fineste Dameskrædderinde og den, der havde den mest moderne Butik
med baade Dragter og Hatte og meget andet fint. Kjolestativet - eller kortere bare Stativet, var det Navn, Børnene havde givet hende, fordi Kjolerne i hendes Salon ikke
hang paa Bøj ler, men var anbragt paa Skabeloner, der
endte i en Træknap foroven og stod paa noget, der mindede om sortmalede Juletræsfødder. Men nu havde Nina
naaet sit Maal. - Hans Morten havde smilet, saa vidste
hun, at han ikke nænnede at skænde mere. Saa gav hun
sig paa ny til at vippe, mens han gik sin Vej - hovedrystende.
Det var blevet lidt anderledes, efter at ogsaa Nina var
konfirmeret, for da kom hun netop hen i Modebutikken
hos selveste »Stativet«, hvor der ogsaa blev solgt Øreklips
og Haarspænder og meget andet, der var saa morsomt at
handle med. Og da der saa kom en vanskelig Tid med at
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,;kaffe Silkebaand og Fløjlsblomster og al den Slags, ~egyndtc: de at handle: med Legetoj og andre Smaatterier,
som Byens Børn, ba:ide store og smaa, flokkedes om. Nu
fik Nina saa ikke mere Tid til at sidde og vippe i Apotekerens Jolle, men af og til drev hun alligevel af gammel
·vane en Vending ned om Havnen, naar Butikken lukkede,
for hun holdt nok af at møde Hans Morten, selv om han
var lidt sort i Arbejdstøjet.
»Naar du har udlært, Hans Morten,« spurgte hun pludselig en Dag, »hvad vil du saa egentlig?«
Hans Morten smilede en ganske lille Smule; det kom
jo ikke mere slet saa frejdigt - dette med, at han vilde
til Søs, men han sagde da alligevel: »Jeg havde jo tænkt
paa, at jeg saa vilde ud og sejle!«
»Der sker saa meget paa Søen,« sagde Nina og ryn·
kede lidt paa Næsen.
»Sker der ikke ogsaa meget herhjemme maaske?« spurgte
Hans Morten og saa paa hende.
»Men paa Søen - i Storm og i Taage og . . .«
»Og paa Landjorden,« drillede han, »- naar Bilerne
suser for skarpt om Hjørnerne, og Cyklisterne kører mod
hinanden, eller Heste løber løbsk!« Han saa igen paa hende
med et Smil. Hun gik jo der saa sikker og strunk med
begge Hænder i Kaabelommerne og med en lille lys Krølle
tittende frem under Pelshuen. Det var næsten, ligesom han
saa Nina rigtigt for første Gang, og han blev et Øjeblik
staaende midt i den Snedrive, som han ellers i de sidste
Dage var sprunget over i et Sæt.
»Hvorfor bliver du staaende?« spurgte Nina og sprang
selv over, inden hun rigtig vidste af det, og løb et lille
Stykke. Men Hans Morten var straks paa Siden af hende
igen. »Vil du saa maaske være Styrmand engang?«
spurgte hun.
»Aa, jeg ved snart ikke,« fik hun til Svar. »Der var jo
en Tid, hvor jeg ikke rigtigt kunde tænke mig andet end
gaa til Søs, men nu er det, ligesom jeg kunde have mere
Lyst til at tage fat paa noget herhjemme - jeg ved ikke
selv, hvordan det er fat ... det kan jo være, der er noget,
jeg synes, det vilde være svært at rejse bort fra,« kom det
saa - en Smule fortænkt.
Saadan kunde de gaa og snakke fortroligt, naar de fulgtes efter Fyraften. Og Tiden gik jo imens - og _en skønne
Dag fik Hans Morten den Tanke, at ban vilde lave en
Julegave til Nina. Det havde han aldrig gjort før, og derfor skulde det være noget rigtig pænt og rioget; hun vilde
blive glad for. Han begyndte _paa det en sen Aftenstund
oppe paa sit kolde Loftskammer.
»Kom dog ned i den varme Stue, Hans Morten,« sagde
Moderen. Og Faderen spurgte: »Hvad er det, du snedkererer med deroppe, min Dreng?«
»Bare en Julegave,« fik han til Svar.
»Er det til Mor?« spurgte _Faderen og smilede. »Hun
vil saa gerne have et rigtig kønt Syskrin.«
»Saa skal Mor ogsaa faa det,« svarede Hans Morten og
slap derved ud over en lille Knibe, han var kommet i ved
Faderens Spørgsmaal.
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Og Mor fik Syskrinet, som hendes Dreng havde skaaret
ud og snittet med Grene og Blomster og Blade. Men Nina
fik en bitte lille Baad. der havde baade Mærs og Sejl og
en lille Gallionsfigur i Forstavnen og 'Dannebrog paa Mastetoppen.
»Næh - Hans Morten,« sagde hnn henrykt, da hun
fik den Julemorgen. »Hvor er den dog smuk! Og du har
selv lavet den - - du kan tro, jeg er glad for den,« lo
hun og knugede hans Haand. »Paa de smaa Tofter her
kan jeg lægge mine Øreklips om Natten, og paa Aaretoldene kan jeg anbringe mine to Ringe. Og saa har du endda
givet den Navn .. .« Men da blev_ Nina alligevel lidt rød
i Kinderne, for der stod jo »NINA« malet paa baade
Styr- og Bagbord.
»Du - Hans Morten,« sagde hun saa lidt efter ganske
spekulativ - »saadan noget kunde du jo egentlig sælge!
Jeg er sikker paa, at det vilde gøre god Virkning mellem
alt det meget andet, og du kunde tjene Penge . . . . mange
Penge-.«
Det blev Foraar, og det blev Jul endnu et Par Gange,
og stadig holdt de to sammen. Hans Morten lavede sine
smaa Baade, og -Nina solgte dem henne hos »Stativet«.
Men nu var Hans Morten ogsaa begyndt at bygge større
Skibe med Mast og Sejl, med Kahyt baade for og agter
og med Kabys midtskibs, med Gallionsfigur og med hvide
Sejl, som Nina syede ·for ham - de var smukke, de
Skibe, og de gav gode Penge henne i Forretningen.' Men
det største, som han nu havde arbejdet paa i to Aar, havde
han andre Planer med - det skulde ikke sælges.
Det var saa stort, at det ikke kunde faa Plads inde i
hans lille Kammer, men blev bygget færdigt ude paa·Loftet. Hans Far drillede ham jo som sædvanlig lidt med det
og spurgte, om det maaske var det Skib, han skulde ud
at sejle med, naar han nu blev ked af Landjorden - Men Hans Morten smilede bare, for han havde jo sine
Planer med det Skib - Planer, som han gemte helt for
sig selv, og som ingen endnu maatte vide noget om - .
Saa kommer endelig den Dag, da Hans Morten er blevet den dygtigste Baadebygger paa hele Pladsen. Og da
hans Far med sit sædvanlige lune Smil i Øjekrogen igen
siger: »Naa, min Dreng - skal det saa være? - hvornaar
stikker du af?« Ja, da ser Hans Morten fuldt og helt paa
ham og svarer roligt:
»Mester vil jo gerne beholde mig, og jeg har jo ogsaa
i Mellemtiden gaaet og tænkt paa forskelligt. Ja, Far og
Mor er vel forlængst blevet klar over, at det skal være
Nina og mig. Vi vil saa begynde med noget for os selv,
og jeg kan da ogsaa faa et Par Baade at bygge_ fra Værftet
og endda· en Fiskekutter i Ny og Næ .. . og naar jeg saa
samtidig kunde-leje en lille Butik, hvor . Nina kan sælge
mine H_usflidsting, saa klarer vi os nok! Tror du ikke ogsaa, Far?«
·
·
Hans Far staar lidt. Saa lægger han sine Hænder paa
Hans Mortens Skuldre. >~Mor vil blive glad,« siger han
bevæget, »hun har jo aldrig rigtig kunnet med den Tanke,
at du vilde ud til Søs!«
·

Og Mor slaar rigtig Hænderne sammen

i overstrømmende Glæde. »At jeg dog
faar Lov at beholde dig!« siger hun. »Og
det skal saamænd nok gaa for dig og
Nina, I er jo flittige begge to, og alle de
pæne Smaabaade, du laver, ·min Dreng ja, og de store med naturligvis,« føjer
hun tiI. »Det er saa kønt alt sammen!«
Saa siger hun pludselig: »Men det store
;>kib, du nu endelig har faaet færdigt
·oppe paa Loftet - tager du det med dig,
naar I sætter Bo?«
Hans Morten smiler.
»Med det Skib har jeg en særlig Bestemmelse, Mor,« siger
han stilfærdigt. »Du maa
bare vente med at faa _qet
at vide til den Dag, Nina
og jeg gifter os!« Saa ler
han og tager sin Mor kærligt ind til sig.
»Det er jo bare det,«
siger hun bevæget, »at nu
har jeg fulgt dit store
Arbejde i disse Aar, og
nu er det saa, ligesom
jeg ikke kan undvære det
Skib; det viI blive helt
sært ikke at have det i Huset, naar du nu inden længe
flytter det.bort med dig.«
»Mor, du skal faa Lov
at se paa det hver e!)este
.~=ii!'-'.
Søndag!« faar hun til
-:~:J:::
Svar, og Hans Morten gaar
leende ud af Stuen, medens ·
~;:_:/
Moderen ser glad og be"'"··"·
væget efter sin store Dreng.
/ ~t
1··1"
Juleaftens Formiddag den Dag, Brylluppet skal
~/

%:~f'.°

&i l~
LJ

f\ ~1'
\1 / [7:'

er Hans Morten ~
- ·"[
I
oppe, længe inden det bli· : ::: li
I ..
ver lyst, og kommer ud , - .,~!.. ~.. · \.
paa Loftet og faar Skibet - - '.
løftet ned af den Sokkel, =-i:"Q'. ~- ,~
det staar paa. Med Besvær
~
faar han det bakset ned ad
Trappen og kommer ud
paa Gaden med det. Heldigvis er det mørkt endnu, og der· er ingen Mennesker oppe. Jo - henne

i staa -

L:~1- \ i

-1f ~-,~• ·

·

i Kirken, som han nu nærmer sig, lyder
der Fodtrin - de gjalder hult fra de store,
øde Hvælvinger. Det er Præsten og Degnen og et Par Haandlangere, der tager
imod ham og hjælper ham med Skibet.
For det er svært at faa det op under Hvæl~
vingen, hvor det skal hænge i den lange,
forgyldte Krog mellem de to Lysekroner.
Det er Hans _Mortens Gave til sin Mor
og· til Nina, der om faa Timer skal staa
Brud her ved hans Side i den gamle Kirke,
hvor de saa ofte har siddet sammen og hørt
deres Barndomspræst tale og sunget
de gamle, men evig unge Salmer.
Solen naar at komme paa Himmelen, før de er færdige med deres
Arbejde. Nu naar dens Straaler at
skinne ind paa den skønne Tremaster, der bruser frem deroppe med
sine hvide og skinnende Sejl og
Navnet »Immanuel« lysende i Agterstavnen.
Hans Mortens Øjne dugges ea
Øjeblik, og han rækker Præsten
Haanden. »Tak,« siger han, »fordi
det faar. Lov til at hænge her!«
. Og Præsten klapper den 'WJ.ge
Mand paa Skulderen, som han har
for Vane, og siger mildt og venligt: »Det er os andre, der sigei;
Tak, at du vilde give os det Kirkesmykke. Jeg forstaar deraf, at du
og Nina har valgt den rette Vej
at ·gaa - den Vej, som ingen nogen Sinde kommer til at fortryde.«
Saa skilles de. Men nogen Timer
senere, da Vielsen er forbi, siger
. den gamle Præst nogen kønne og
bevægede Ord om de unges Fremtid, som han vil ønske maa blive
aaben og fri og brusende gennem
Livet som det Symbol,
Hans Morten nylig har
skænket Kirken. Og· alles
Øjne løfter sig mod Tremasteren deroppe, der
skinner i sin forgyldte
Krog. Og Hans Morten
føler sin Mors Haand
famle ud mod sig.
»Tak, min Dreng,« siger hun stille.
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Storskrald?

Velkommen til
Københavns kommunes
genbrugsstation

på
Rentemestervej 5
København NV
Genbrugsstationen er etableret i samarbejde mellem Københavns kommune Miljøkontrollen, Renholdningsselskabet af 1898 og Vestforbrænding.

Genbrugsstationen har åbent følgende dage:

Mandag-fredag

14.00-18.00

Lørdag, søndag og
helligdage

10.00-17.00

(Lukket juledag og nytårsdag)
Københavns
kommune
Miljøkontrollen

Renholdningsselskabet
. af 1898

Vestforbrænding

Da det ikke ligefrem er biler, kvarteret mangler, var det måske en god ide at gøre
opmærksom på dette sted. De modtager ALT, og det koster ikke noget!
Kudsk, N.W. Gades Gade 20.

SÆRNUMMER

KILDEN
tJf' (:). /993

Husejerforen ingen
I

I

Strandvejskvarteret
afholder:
Ordinær generalforsamling:
Torsdag den 25. februar 1993.
Dagsorden følger på side 2

Til husejeren!

Husejerforeningen
i Strandvejskvaneret

Husejerforeningen i Strandvujskvarteret
afholder
ordinær generalforsamling
i Roforeningen KVIK
Strandvænget 53
Torsdag den 25. februar 1993, kl 19.30.

Dagsorden.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent.
Foreningens virksomhed.
Årsregnskabet.
Forslag til lovændringer. (Vedr el-stikledninger og indskud (gebyr)).
Ændring af antenneregulativet.
Lokalplan.
Indkomne forslag.
Budgetforslag for 1993.
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter, 1 revisor, 1 revisorsuppleant,
3 voldgiftsmænd og 1 voldgiftssuppleant.
10. Eventuelt.

De afgående bestyrelsesmedlemmer er: Niels lngvartsen og Christian Sanne.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være Ole Faurhøj,
Berggreensgade 12, i hænde senest den 21. februar 1993.

NB: I henhold til foreningens love§ 17, henstiller bestyrelsen, at medlemmerne i egen
interesse medtager sidste kontingentkvittering (1992) .
Skriftlig beretning følger på de næste sider.
Bestyrelsen vil på generalforsamlingen under pkt 2 besvare spørgsmål og supplere
beretningens enkelte punkter.
Bestyrelsen
Februar 1993
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Bestyrelsens beretning for 1992
A.

Gadevedligeholdelse mv.

8.

Parkering

C.

Haver

D.

Fællesantennen

E.

Hornemansgade

F.

Facader

G.

Lokalplan

H.

Håndbog for husejere

I.

Foreningens materiel/kælder

J.

Kilden

K.

Jubilæumsudvalget

L.

Generelt

Som det fremgår af ovenstående punkter til beretningen, blev det atter i år et travlt
år for bestyrelsen, der heldigvis har haft hjælp af nogle andre beboere. - Tak til
disse. - Men i det kommende år bliver der ikke mindre brug for hjælp. - Ikke mindst
i forbindelse med jubilæet. Vi håber, at rigtig mange vil »melde sig under fanerne«!
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A.

Vedligeholdelse mv.

Vedligeholdelsen af gaderne er fortsat i 1992 - i år kom turen til Weysesgade, nord,
hvor kantstene og fortove nu er rettet op mm. Det pynter unægteligt, selv om vi
endnu mangler slidlaget på selve gaden, som vi har udskudt til varmen og foråret.
Til den tid håber vi også, at der er råd til at fortsætte med Heisesgade, Nord, som
er den sidste af »tværgaderne« vi mangler.
Derefter mangler kun Berggreensgade, som til gengæld også sine steder er ganske
slem.
Der er skiftet gadetræer ud i Heises-/Weisesgade syd. Stadsgartneren har været
længe om det og er endnu ikke helt færdig. Til gengæld er de gået grundigt til
værks og har gravet næsten helt ned til kineserne, skiftet jorden ud osv. Vi håber,
at træerne nu endelig kan få fat.

B.

Parkering

Det kan tilsyneladende ikke siges for tit: Reglerne for parkering fremgår af vores
parkeringsregulativ, og det er IKKE tilladt at parkere på lege- og opholdsarealerne.
Ihærdige parkeringssyndere risikerer at få naboer, politiet og parkeringsbøder på
nakken!

C.

Haver

Det var bestyrelsen en stor glæde ved »den store havetur« at konstatere, at rigtig
mange beboere nu gør virkelig noget ud af forhaverne. Der var kun 9 (ni), der
måtte have en påmindelse, og de fleste af disse har bragt forholdene i orden.
Vores haver skulle også gerne være i tip-top stand til den 12. juni. Måske kunne
vi så komme i HAVEN eller hos Søren Ryge?
Der var visse småproblemer ved nytårsfyrværkeriet. Bestyrelsen beklager dette, og
vil i år sørge for at sikre forholdene bedre.

D.

Fællesantennen

Selv om KTAS formelt har overtaget fællesantenneanlægget, har der dog stadig
været en del opgaver for bestyrelsens repræsentant udi antennesager. Vi mener i
bestyrelsen stadig ikke, at arbejdet med installeringen af det nye anlæg er færdigt;
i særdeleshed ikke oprydningen efter montør-invasionen. Bestyrelsen mener stadig,
at de gamle antennekabler på husenes bagsider skal fjernes.
Ligeledes er der mindre asfaltreparationer i bl.a. Hornemannsgade og Berggreensgade, som KTAS ikke vil tage ansvaret for. Under møder med repræsentanter fra
KTAS og Siemens har det virket, som om disse sværvægtere inden for dansk
telekommunikation selv har kommunikationsproblemer, når ansvaret for at afslutte
monteringsarbejdet skal placeres.
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Det skal stadig oplyses til foreningens medlemmer, at al reklamation over billed- og
radiokvaliteten skal ske til KTAS.

E.

Hornemansgade

Endelig er Hornemansgade blevet færdigetableret, incl. beplantning.
Som det blev pålagt bestyrelsen af generalforsamlingen 92, indkaldtes beboerne i
»øvre« Hornemansgade til et møde vedr. beplantningen. Af husejerne - 8
fremmødte og 2 skriftlige tilkendegivelser, var kun en negativ overfor beplantning
med træer. Man enedes da om at få plantet »smalbladet« røn, foruden »vilde«
roser.
Entreprenører havde lidt besvær med etableringen af bumpet, da gaden er meget
»skæv« på det sted, hvor bumpet skulle etableres. Det resulterede i, at opkørslen
blev for høj i den ene side, så »lavbenede« biler skrabede mod.
Dette er nu udbedret - så der ikke skulle være flere problemer.

F.

Facader

Bortset fra den ulykkelige sag - med plastikvinduerne i Kildevældsgade - har der
næsten kun været lykkelige sager på facadefronten.
Bl.a. kan vi alle glæde os over den smukke ombygning af »Madsens« butik i
Landskronagade, og enkelte andre »facadeændringer«.
Mange har også søgt råd hos bestyrelsen - det er vi altid meget villige til.
Men da Lokalplanen nu tilsyneladende bliver vedtager, bliver alt meget lettere - vist
nok.

G.

Lokalplan

Som alle husejere gerne skulle være bekendt med, er der nu fremsat et lokalplanforslag for vort kvarter (se vedlagte bilag).
Alle skulle have modtaget overborgmesterens indstillingsskrivelse, og lokalplanforslaget var offentliggjort i »Kilden«s julenummer.
Bestyrelsen anser forslaget for at være udmærket og i god overensstemmelse med
det gældende facaderegulativ.
Bestyrelsen agter at gøre indsigelser over bl.a. bestemmelsen om, at der må
bygges et vindfang i forhaven. Men på generalforsamlingen vil bestyrelsen
fremlægge indsigelsesskrivelsen til orientering.
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H.

Håndbog for husejere

Bestyrelsen har endnu engang overvurderet sine kræfter. På sidste generalforsamling blev der bevilget penge til udarbejdelse af en »Håndbog for husejere«, der
skulle omdeles til alle medlemmerne. Arbejdet viste sig at blive mere omfattende
end vi havde forestillet os, så arbejdet er ikke tilendebragt endnu - og dermed er
bevillingen ikke opbrugt.
Men arbejdet fortsætter, og det er vor agt at blive færdig inden sommerferien (!).
På generalforsamlingen vil det foreløbige arbejde blive fremlagt.
I.

Foreningens materiel/kælder

Der har været godt gang i udlåning af materiellet. Stilladset har været i gang hele
året - og er det endnu.
I 93 er stilladset optaget hele april og halvdelen af maj - så der skal »bookes« i
god tid.
Desværre er der nogle medlemmer, der har meget »svært« ved at få afleveret især stigerne - tilbage efter endt brug, således at »materielbestyreren« tilbringer
adskillige gode søndagstimer på jagt efter det udlånte.
Bestyrelsen har derfor besluttet, at der skal betales depositum ved udlån. Taksterne
bliver:
Stilladset
Stigerne
Splitter
Renseskovle
Pælespade

Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.

500,300,100,100,100,-

Depositummet bliver selvfølgelig tilbagebetalt ved tilbagelevering, dog med fradrag
ved evt. mangler.
Det er glædeligt, at vore intentioner med en »byttecentral« for døre og lignende
ser ud til at lykkes. Der er adskillige fyldningsdøre, der via »kælderen« har skiftet
adresse, og en 4 meter flagstang har således også skiftet forhave.
Der er stadig et par fyldningsdøre og en hoveddør (højrehængt) tilbage, men
forhåbentlig gør mange flere brug af byttecentralen. P.t. er der ingen indfatninger
og gulvpaneler.
Vi vil forsøge at informere om interessante objekter i »Kilden«, men hvis I mangler
noget - så bare kom, så ser vi efter.
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J.

Kilden

Kilden er i år udkommet med i alt 5 numre, heri medregnet særnummeret omkring
generalforsamlingen. Når bladet ikke udkommer kontinuerligt skyldes det selvfølgelig
mangel på indlæg. Redaktøren har da valgt at vente til et passende antal sider kan
udfyldes. Denne strategi giver dog visse problemer, idet mange af de små artikler
ofte er årstidsspecifikke. Hvem gider f.eks. læse om flagstangens røgt og pleje i
februarnummeret?
Hermed en opfordring til alle husejere om at bruge Kilden til enhver form for
meddelelser.
Julekortfremstilling og salg af disse hører pr. tradition også til Kilderedaktørens
område. Der er i år blevet solgt ca. 500 kort, hvis motiv er frembragt af en
herboende kunstner (nærmere præsenteret i Kildens novembernummer}. Selve
trykningen ·er udført til en yderst favorabel pris hos Jan Væver, som ligeledes bor
i kvarteret.

K.

Jubilæumsudvalget

I anledning af vort forestående 100 års jubilæum har bestyrelsen suppleret sig med
Lars Østergaard (Weysesgade}, som er behjælpelig med fastholdelse af den røde
tråd i jubilæumsskriftet, samt med Jan Væver (Kildevældsgade}, som er behjælpelig
med layout og trykning. Der er i bestyrelsen stor beundring over for de to
»rådgivere«, som i snart to år har forsøgt at samle bestyrelsesmedlemmernes vidt
forskellige - og til tider fuldstændige uforenelige - ideer om et jubilæumsskrifts form
og indhold.
Foruden dette jubilæumsskrift tager udvalget sig også af det rent festivitas-mæssige.
Program for selve jubilæumsdagen bliver udsendt i Kilden. Dato for jubilæet er
lørdag d. 12. juni 1993.
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Indkomne forslag
Ad dagsordenens pkt. 4:
El-stikledninger
Med baggrund i sidste års vejledende afstemning om, at foreningen skulle overtage
ansvaret for den fælles el-stikledning i husene, har bestyrelsen undersøgt forholdene
nærmere og kan oplyse følgende:
Der har siden stikledningerne blev indlagt for snart 20 år siden ikke været
reparationer på disse, undtagen en, hvor en lejer havde slået et søm igennem
ledningen. Det måtte husejeren/lejeren selvfølgelig selv betale.
Der er p.t. en sag under opmarch, hvor et sikringsskab er defekt. Prisen for denne
reparation kendes endnu ikke, men bestyrelsen vil kunne fremlægge prisen til
generalforsamlingen.
Bestyrelsen foreslår derfor, at lovenes § 2 udvides med: Reparation af hovedsikringskassen og el-stikledningerne.
Indskud
Det indskud, nye ejere betaler ved indflytning, har i et halvt hundrede år udgjort 40
kr., idet dette er indføjet i lovenes § 6.
Da bestyrelsen finder, at dette beløb - ligesom kontingentet burde fastsættes af
generalforsamlingen, og da ordet »indskud« kunne forlede nogle til at tro, at beløbet
blev tilbagebetalt ved fraflytning, foreslår bestyrelsen § 6 ændret således:

Enhver, der ejer et ad e af Arbejdernes Byggeforening opførte huse i Strandvejskvarteret, skal være medlem af Hueejerforeningen. Overtages huset af en ny ejer,
indtræder denne i den tidligere ejers rettigheder og pligter. Nye ejere betaler et
indmeldelsesgebyr, der fastsættes af generalforsamlingen, som ogst:1 fastsætter
kontingentet. Ved indmeldelsen udleveres et eksemplar af foreningens love og
regulativer. Overgang til ægtefælle betragtes ikke som ejerskifte. Ejerskifte skal
meddeles til kassereren.
Ad dagsordenens pkt. 5:
Bestyrelsen foreslår at »Antenneregulativet« ændres:

Distribueringen af Radio- og TV-signaler til de enkelte huse foregt:1r via fællesantenneanlægget, som er tilsluttet hybridnettet og hvis kabler er placeret pt:1 bagsiden af
husene.
Dette anlæg ejes af KTAS, til hvem eventuelle reklamationer og ønsker om
udvidelser eller ændringer i husene skal stiles.
Udspecificeret forslag med hensyn til installation af nye- og supplerende antennestikdåser vil blive fremlagt på generalforsamlingen.
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Indkomne forslag ophænges i skabet.

Regnskab for 1992 og budgetforslag for 1993 vil blive udsendt.

BESTYRELSEN
Februar 1993
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Bilag

Københavns Kommune
Lokalplan nr.

Lokalplan for området begrænset af Østerbrogade, nord.skellene af ejendommene matr.nr.ne
3965, 3966, 146b og 396:, Udenbys Klædebo
Kvaner, København, vestskellene af ejendommenematr Jlr.ne3967, 3964 og3912ibid.,Landskronagade, østskellene af ejendommene
matr.nr.ne. 1711 , 1709, 1707, 1705 og 1702
ibid., en linie i forlængelse heraf over Kildevældsgade, øst- og nordskellet af ejendommen
matr.nr. 3858 ibid., østskellet af ejendommen
matr.nr. 3175 ibid., øst- og sydskellet af ejendommen matr.nr. 5696 ibid. sydskellene af ejendommene matr.nr.ne 4332 og 4816 ibid., og en
linie i forlængelse heraf, vestskellene af ejendommene matr.nr.ne 4322, 916 og 3763 ibid. og
syd.skellene af ejendommene matr.nr.ne 3763 og
916 ibid.
I henhold til lov om planlægning (lov nr. 388
af 6. juni 1991) fastsættes herved følgende bestemmelser for området. ·

§ 1. Formål

Formålet med lokalplanen er at opretholde
området som boligområde samt at sikre bevaring
af den eksisterende byggeforeningsbebyggelse,
der rummer særlige kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter.
Formålet er desuden at afløse de hidtil gældende servitutter vedrørende anvendelse og bebyggelse med mere tidssvarende bestemmelser.
Det er herunder hensigten, at bestemmelserne
vedrørende bebyggelsens ydre fremtræden skal
sikre en bevaring af såvel bebyggelsens arkitektoniske helhedsvirkning som bygningsdetaljer på
det enkelte byggeforeningshus.
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§ 2. Område

Lokalplanområdet afgrænses som vist på vedhæftede tegning nr. 26.435 og omfatter ejendommene matr.nr.ne 2210-2264, 2274-2303, 23202372, 2417-2439, 2462-2480, 2580-2605, 27162741,2932-2964,3080-3109,3270-3271,35053530,3536-3547,3550-3563,3683-3705,37963816, alle Udenbys Klædebo Kvarter, København, matr.nr. 366 ibid. (vejareaJ) og umaoikuleret vejareal ibid. i Kildevældsgade samt alle
parceller, der efter 1. december 1991 udstykkes
fra de nævnte ejendomme.
§ 3. Anvendelse

Stk. 1. Området fastlægges til boligformål.
Der kan efter Magistratens nærmere godkendelse indrettes bebyggelse til fælleslokaler, samt
mindre kollektive anlæg og institutioner -herunder vuggestuer og børnehaver - der naturlfgt
finder plads i et boligområde.
Stk. 2. Stueetagen i hjørnehusene mod Landskronagade og Kildevældsgade kan herudover
indrettes til butiks- og kontorlokaler o.l., der efter
Magistratens skøn naturligt kan indpasses i et
boligområde. Der må ikke udøves virksomhed,
som efter Magistratens skøn er til ulempe for de
omboende.
Stk. 3. Stueetagen på ejendommene rnarr.nr.ne
3547, 3796, 3809 og 38 IO Udenbys Klædebo
Kvarter, København, fastlægges til publikumsorienterede serviceerhverv, såsom butikker, restauranter og lignende. Stueetagen må ikke an-

vendes til liberale erhverv, såsom pengeinstitutter, advokat- og ejendomsmæglervirksomhed,
forsikringskontorer, klinikker og lignende.
Slk.. 4 . Uanset stk. 3 kan Magiso-aten (Plandirektoratet) i særlige tilfælde - hvor den pågældende virksomhed udøves efter principper, som
i særlig grad er publikumsoriemerende - tillade
indreming af den i stk. 3, 2. punktum nævnte
virksomhed.
§ 4. Vejforhold

Slk. 1. De eksisterende vejlinier opretholdes.
Slk. 2. Det på tegning nr. 26.436 viste udlagte
vejareal mellem fonovets bagkant og facaderne
i Homernansgade, Weysesgade, Kuhlausgade,
N .W . Gades Gade, Heisesgade, H.C. Lumbyes
Gade og Berggreensgade samt det viste offentlige vejareal i Kildevældsgade kan nedlægges,
når betingelserne herfor er opfyldt. Arealet skal
opretholdes som have for den bagved liggende
ejendom. Arealer beliggende foran ejendomme,
der i medfør af§ 3, stk. 2, anvendes til butikker
eller lignende, skal dog ikke indrettes eller opretholdes som have. ·
Stk. °3. Der fastlægges 3 m hjømeafskæringer.

§ 5. Bebyggelsens omfang og placering

Stk. J. De eksisterende byggeforeningshuse
må ikke nedrives, ombygges eller på anden
måde ændres uden Magiso-atens særlige tilladelse, jf. dog § 6.
Stk. 2 . Retablering af bygninger og bygningsdele skal efter Magistratens nærmere godkendelse ske i samme omfang og med samme
placering og udformning som den eksisterende
bebyggelse, jf. i øvrigt § 6.

§ 6. Bebyggelsens ydre fremtræden

Stk. 1. Ændringer i bebyggelsen, for så vidt
angår bygningernes materialer, udformning,

farve og øvrige fremtræden, skal efter Magistratens skøn være samstemmende med omgivelserne
og områdets karakter. Eksisterende bebyggelse
må i nævnte henseende ikke ændres uden Magistratens tilladelse, medmindre ændringerne iagttager bestemmelserne i stk.ne 2 - 5.

Stk. 2. Ydermure mod gade- og gårdside skal
opføres som blankt murværk med forbandt, bånd
og gesimser med farver og udformning svarende
til de oprindelige.
Eksisterende fagdelinger og dimensioner på
vinduer og døre må ikke ændres. Murede sålbænke under vinduer skal bevares.
Oprindelige butiksvinduer - dog ikke i facaderne mod Østerbrogade - kan udmures med brystning i en højde svarende til øvrige brystningshøjder i stueetagen.
Mod gård.siden kan udføres direkte udgang fra
stue.etagen med nødvendig repos.
Mod gård.siden kan opsættes franske altaner samt på huse opfØrt med trappetårn opholdsaltaner
i flugt med o-appetårnene - under forudsætning af,
at bredden på de eksisterende murhuller og kviste
bevares.
Stk. 3. Døre og porte skal udføres af træ med
fyldninger og inddelinger som oprindeligt. Vinduer i facader skal være sidehængte/udadgående
dannebrogsvinduer af træ og de heraf afledte
typer. Glas skal være planglas. Kældervinduer
skal udføres med rammer eller sprosser af træ eller
jern samt planglas, og skal ligge i samme plan som
de oprindelige kældervinduer.
Alt udvendigt o-æværk skal males med dækkende farver.
Stk.. 4. Tagmateriale skal være naturskifer eller
plant tagmateriale med tilsvarende farve, dimension og fastgørelsesmetode og uden afklippede
hjørner.
Tagvinduer mod gadeside skal udføres som
o-aditionelle 4 eller 6 stens jernvinduer, eller som .
vinduer i træ eller aluminium med tilsvarendemål.
På hanebåndsloftet må dog maksimalt isættes 2
vinduer.
Mod gårdsiden kan isættes tagvinduer af anden
konstruktion og dimension.
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Tagvinduer i frontespicens tagflade skal udføres som traditionelle 4 stens jernvinduer, eller
som vinduer i træ eller aJuminium med tilsvarende mAJ og kun 1 vindue pr. tagflade.
Skorstenene og fælles brandgavle mA ikke
fjernes, og brandkamrnene skal være afdækket
med mørke vingetegl.
Gavlafstu1ninger på hjørnehusene og frontespicer skal være sone plader - som tagmateriaJet
- eller zink.
Udhulninger. og ventilationshætter skal anbringes på gårdsidens tagflade. ·
Tagrender og tagnedløb skaJ have samme profil og dimension som de oprindelige og udføres i
zink eller plast i tilsvarende farve. ·

Stk. 5 . Kviste skal udformes som de oprindelige 2 fags kviste eller 3 fags kviste. Kvisttage og
-flunker skal bibeholdes med zink. EventuelJe
nye kviste mod gård skal udføres på tilsvarende
måde.
Sammenbygning af kviste tillades ikke.

Stk.3. Depå tegning nr. 26.436vistetræerskal

bevares i videst muligt omfang.
§

8. Retsvirkninger

I hent. old til § 18 i planloven mA der ikke retligt
eller fa)( tisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelscr,jf. dog lokalplanens§ 10.
Lokalplanen hindrer ikke, at den eksisterende
bebyggdse og dennes anvendelse kan opretholdes, hvis såvel bebyggelsen som anvendelsen
· ikke stri :ler mod de i givne byggetilladelser tagne
forbeho·id og i øvrigt er lovlig.

§ 9. PAtaleret

Københavns Magistrat har påtaleret for ovcrtrædels(iaf bestemmelserne i nærværende lokalplan.

§ 10. Dispensationer

Stk. 6. Solfangere kan kun opsættes på gårdsidens tagflade og må ikke ved genskin eller solblænding genere de omboende.
Solfangernes størrelse og placering skal godkendes af Magistraten.
Stk. 7. Husene mA ikke forsynes med udvendige antenner.
Stk. 8. På forhaveareaJerne kan der efter Magistratens nærmere godkendelse opføres vindfang
og overdækninger over døre.
Stk. 9. Ingen form for skillning og reklamering
mA finde sted uden Magistratens godkendelse.

§ 7. Ubebyggede arealer

Stk. I . FriareaJet skaJ anlægges med opholdsareaJ.
Stk. 2. Forhaverne skal hegnes særskilt med et
for kvarteret passende hegn efter Magistratens
nærmere godkendelse.
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I henhold til planlovens § 19, stk. I, kan der
dispenseres fra bestemmelser i en lokalplan, hvis
dispensationen ikke er i strid med principperne i
planen.
Dispe.nsationer meddeles af Den Samlede
Magistut.
§

11. Servitutbortfald

Lokalplan nr. 161, bekendtgjort den 8. juni
1990og tinglyst den 7. november 1990, ophæves,
for så , ·idt angår de af nærværende lokalplan
omfattede ejendomme.
Bebyggelsesregulerende bestemmelser optaget i sk.idedeklarationer om indskrænkninger og
forpligt igel ser ved ejendommenes bebyggelse og
benyttelse samt om saJg, hegnspligt og bestemmelser c-m fælles brandgavle, vedligeholdelse og
renhold1!lse af gaden samt deltagelse i omkostningemi~ ved stikledningers og de fælles vandledningi:rs istandsættelse , tinglyst den 30. juni
1902 og senere, på samtlige ejendomme nævnt i
§ 2 på r.1ær vejareaJeme herunder matr. nr. 366
Udenby.; Klædebo Kvaner, ophæves.

Husejerforeningen
i Strandvejskvarteret
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-----------------------------------------------------------------------------------------------\JDGIFiER IALi
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STRANDVEJSKVARTERETS 100 ÅRS JUBILÆUM
Lørdag den 12. juni 1993 kl. 9.00

Gadernes Musik
ved

UNGE AKADEMIKERES KOR
Niels W. Gade:

Morgensang af "Elverskud"

J.O.E. Hornemann:

Paa Dampskibet

F. Kuhlau / A.P. Berggreen:
F. Kuhlau:

Majsang
Nu Løvsalen skygger

C.E.F. Weyse:

Barcarole
Hyrden græsser sine Faar

Niels W. Gade:

I Skoven
Aakanden

P. Heise:

I Skoven
Sommeraften

A.P. Berggreen:

Ridder Aage
Hjertesorg

H.C. Lumbye:

Champagnegalop

Desuden vil vi gerne fremføre den sang, der blev forfattet i anledning
af opførelsen af Arbejdernes Byggeforenings ettusinde hus.

Lidt om Unge Akademikeres Kor
U AK blev stiftet i 1944 af Svend G. Asmussen, som også dirigerede koret de første
20 år. Siden har koret været under ledelse af en række af landets bedste kordirigenter, blandt andre Niels Møller, Kåre Hansen og Søren K. Hansen. Koret dirigeres i
dag af Flemming Windekilde og består af omkring 30 sangere.
UAK slog fra starten sit navn fast som fortolker af dansk kormusik men har
herudover et vidtspændende repertoire. Koret giver ca. 10 a capella koncerter årligt
og arrangerer eller deltager lejlighedsvis i opførelser af større værker med instrumental ledsagelse, senest Anton Bruckners e-mol messe i samarbejde med kammerkoret Hymnia.
I efteråret 1991 medvirkede UAK i Grønnegårdsteatrets opsætning af 'Margrete d.
I' i Ridehuset på Christiansborg, og i juni 1993 uropførte UAK sammen med Skt.
Pauls kammerkor og Skt. Annæ Pigekor Jan Maegaards Te Deum ved en festgudstjeneste i an ledningen af genindvielse af Skt. Pauls Kirke i Nyboder.
UAK foretager normanlt en rejse årligt og har de senere år besøgt de baltiske lande
i udveksling med det lettiske kor Ave Sol og vandt i sommeren 1992 en trediepris
ved den internationale Bela Bart6k korkonkurrence i Debrecen i Ungarn. Årsskiftet
1992/1993 fejredes med koncerter på de Vestindiske Øer i anledning af 75-året for
Danmarks afståelse af øerne til c3A.
Korets di~gent Flemming Windekilde, f. 1961, er uddannet på Københavns
Universitets Musikvidenskabelige institut og på det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Flemming Windekilde har som dirigent for kammerkoret Hymnia
hjemtaget førstepriser ved flere internationale konkurrencer. Siden 1990 har han
været dirigent for sinfoniettaen Athelas, der har markeret sig stærkt herhjemme.
Flemming Windekilde har dirigeret UAK siden 1988 .

Foreløbige planer for 1993/94:
Efteråret 1993
Nyere fransk musik
Nordisk musik fra det 20. århundrede
Verdi
Britten
Julen 1993
Bachs Juleoratorium med håndplukket professionelt orkester
Foråret 1994
50 års jubilæum (1944-94) med bl. a. uropførelse af et bestikllingsværk.
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1893 Byggeforeningshusene i Strandvejskvarteret 1993
~(,.I.: Coa~1t•r,•nt:--raa1l \\"q.; ncr, tie!'

I

DAG vort yngste Barn til Fest vi smykker

~led Kran<ls og me<l Vimpel nok saa flot.

hr,H'l',

Der kom Ejere og Lejere i l\1.isse.
Vi saa dejligt fuld af Penge tik vor Kasse.

Ingen Sorger, ingen Plager mer' os trykker,

Nu da lsted~adens Sporvogn er kommen,

. Og vi ønske kun, at det maa gaa det godt.

Nu faar Ejerne nok ~Ionterne i Lc,mmen.

Vi _har Tusind! tænk dog bare sikken masse Børn.
For at faa dem h;ir vi rigt'nok ta'et mod mangen Tørn.

Og ved Strandvej og Oresundets Vo\·cr,

Thi paa .-\ma'r gik <let ikke strax saa villigt,

Nu vi tømrer og murer rask igjen.

Men man boede der saa godt, ja. og saa billigt.

Vi os Guld og gronne Skove lover.
Husk paa flane og Frihavn min Ven.

0

I Nyboder rev vi ned de gamle Rønner,

Og saa er det der. "Det T usindc" det ligger,

Ilygged' mange og nette Huse op.

Og det er netop deri Humlen den stikker.

Og Besværet sig meget hurtigt lorrner,

Skaal ! da forst for det, og saa for dem Alle!

Men snart vi ogsaa der maa si~e Stop.

Vore Kjæleborn vi nok tor dem kalde.

Farimagsgade Du blev- saa det næste,
Mon det ikke ogsaa er det allerbedste?

Saa en Skaal for Enhver som har virket,

Folk de strnmmed' til omtrent, som de var gale,

Om med Sav, Høvl og Værktoj eller Pen;

De I-luse blive ej til at betale.

Som har tænkt, som har arbejdet, lirket,
Thi det er dog vor allerbedste V en.

og

Vesterfælledvej den var ej heller ilde.

Tak for Huset hvor vi kan bo

Og vi bygged' der saa fint og saa flot.

T::lk for Hjemmene hvorover de skygge!

Og vi spekulercd' tidligen og silde

Et Leve! for hver Mand og hver Kvindt;!

Paa, hvordan vi skulde gjore det saa godt.

Hvormed hele denne Sal sidde1 inde.

bygge!

A. K.

Sang i anledning af opførelsen af Arbejdernes Byggeforenings ellusinde hus.

1 brs.

, o /}
sa2rnHmvi,,1er vVL~ /J--,3

Indbydelse

100-års jubilæumsfest
Lørdag d. 12. juni 1993
Dagens program:
Kl. 9.00

Mødes alle på Torvet, hvor der vil være opsat
borde og bænke.

Beboerne medbringer termokqffe og evt.
morgenbrød og skulle gerne få en hyggelig og
stemningsfel.d morgenstund.
Formanden åbner festdagen, og et 30-mands kor
synger arrangementer over vores komponistnavne
fra gaderne. Der vil også blive lejlighed til at lytte
til forårets glade sange.
Kl. 10.45

Vil der i lighed medfestenfor 100 år siden blive
marcheret og musiceret af et regimentsorkester.

Kl. 13.00

Starter dagen med det store børneprogram. Gøgl
og teater, popcorn og is.

Kl. 17.00

Aftenprogrammet starter med en velkomstdrink
under hyggelige tonerfra et spillemandsorkester.

Kl. 17.30

Formanden byder velkommen og officielle taler
afholdes.

Kl. 18.00

Henter vi middagen fra de store trækulsgriller,
som i dagens anledning bliver betjent af den
glade slagterfra Blågårdsgade. Der serveres lam
og I eller okse, salat, dressing og groft brød. Hertil
kan købes store fadøl og vin, uddelt qf •Postkassen•s personel.
Under indtagelsen af
aftensmåltidet vil tygningen blive ledsaget af
afslappet tqffelmusik.

Kl. 20.00

Bliver der mulighed for en svingom selvfølgelig
også til levende musik.

Kl. 22.00

Må levende musik desværre ikke spille længere,
men en •levende• jukebox vil sende glade toner
11rl i ' •(lr n for de, som ønsker at fortsætte
dansen indtil -

Kl. 24.00

et gigantisk fesifyrværkeri starter, så selv Tivoli
må blegne. Selvfølgelig fordi Barfoed selv har
rullet lunterne.

Herefter slutter festdagen, og de mange velvillige hjælpere rydder
pladsen.

Hele arrangementet koster kr. 50,- for voksne, og kr. 25,- for
børn.

Billetter kan købes fra den 23. maj til den 1. juni hos:
Ole Fauerhøj
Berggreensgade 12
tlf. 39 29 23 67

Christian Sonne
Heisesgade 49
tlf. 39 29 54 51

Niels Ingvartsen
Homemansgade 29
tlf. 39 29 42 18

Anne Grete Holmsgaard
N. W. Gadesgade 48
tlf. 31 18 07 92

Carsten Ohmsen
Heisesgade 37
tlf. 31 18 Ol 90

Jan Væver
Østerbrogade 167
(lyømet af Østerbrogade
Borgervænget)

og

Lars Østergaard
Weysesgade 30
tlf. 39 29 62 68
Tag familie og gode venner med - der er i hvert fald plads til 500
siddende deltagere.
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KILDEN
Nr. 1 - Maj 1993

8. Aarg.

li

MAJ 1934

li

Nr. 8

Til Danmark!
Fædrene/and I
Ved den bø(gende Strand,
i den majgrønne Lund
ved del dejlige Sund-,
af de syngende Vovrr omskyllel,
sidder bleg du i Sorgen indhyllet;
dog for dig et det bedste tilbage,
thi end lever den Oam/e af Dage I
Fuglenes Røst
spaar om Danemænds Høst;
under Mu/dharpe-Klång
og Smaapigernes Sang.
lykken vendes som Skibet paa Voven,
lykken vendes som Bladet i Skoven,
li/ den Lykke man aldrig saa Mage,
saa end lever den Oam/e af Dage I
Fædrene/and I
Som paa Afgrundens~Rand.
midi i Bølgerne blaa
skal du blomstrende•. staa,
med din Ma; og med dine Kærminder,
som en Mø med le/rødmende Kinder;
du endnu har del Bedste li/bage, det laa gemt hos den Oam/e af Dage!
N. F. S. Grundtvig.
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KILDEN

Leder

er Husejerforeningen i Strandvejskvarterets beboerblad, og
udgives af denne forening under ansvar af bestyrelsen og
den af bestyrelsen udpegede
redaktør, som p.t. er:

Sommeren står for døren, og de mange dages flotte vejr
har skabt leben i de små haver. Disse små mentale
batterier, der hver dag kan forsyne ejere som lejere med
grønne indtryk til glæde for sjælen.
Det er utroligt, hvilken indvirkning et lille stykke jord
(noget endda med fliselåg ovenpå) kan have indflydelse på
ens velvære.
»De gamle«, altså de, der fandt på den geniale ide for
små 140 år siden, at tæt lav bebyggelse med grønne haver
imellem kunne medføre, at epidemiske sygdomme reduceredes, at dyrkning af lidt blomster og grønt - og sidst, men
ikke mindst - tæt kontakt og snakken med naboer - alt
sammen indebar en betydelig forøgelse af det i dag noget
udflydende begreb: livskvalitet.
Vi har alle muligheder for at nyde af disse goder i
vores bebyggelse, så fat spade og frø og snak med dine
naboer.
De gamle gjorde det, og især når tiderne var svære,
v~r det vigtigt at bevare en vis form for national stolthed;
her i byggeforeningshusene var dette lig med god socialdemokratisk kolonihaveidyl og tolkelighed.
Forsiden af :->Kilden<< er hentet fra et lille illustreret
reklameblad fra 30'erne, som blev uddelt i Strandvejskvarteret.
Måske har Grundtvigs ode: Til Danmark fået ny
aktualitet efter den nys overståede Unionsafstemning.
Snak med din nabo og plant en blomst - så skal det
sgu nok gå med det JA .....

Carsten Ohmsen
Heisesgade 37
2100 København Ø
Tit.: 31 18 01 90
Alle meddelelser fra bestyrelsen
er mærket med

Huscjcrfora\inøcn
i Stn.ndwcj,bancrcc

Redaktionen modtager meget
gerne ideer, oplæg, artikler,
meddelelser osv.
Bestyrelsen 1992/93:
Ole Faurhøj - formand
Berggreensgade 12
Tlf. 31 29 23 67
(kloaker, R98 og parkering)

Christian Sonne - næstformand
Heisesgade 49
Tlf. 31 29 54 51
(gader og trafik)
Niels lngvartsen - sekretær
Hornemansgade 29
Tlf. 31 29 42 18
(facader og materiel)
Anne Grete Holmsgaard
N.W. Gadesgade 48
Tlf. 31 18 07 92
(haver)
Carsten Ohmsen
Heisesgade 37
Tlf. 31 18 01 90
(KILDEN, fællesantenneanlægget og 100 års jubilæet)
Kasserer:
Oluf Greisen
Kuhlausgade 46
Tlf. 31 29 60 62

REDAKTØREN

Ole Faurhøj

I anledning ctf en 60-års fødselsdag
I mange år har Husejerforeningen i Strandvejskvarteret været tegnet af vor formand, Ole
Faurhøj, som den 13. april fyldte 60 år. KILDENs udsendte medarbejder sag en kold
aprilaften og snakkede med Ole om foreningen i almindelighed og Oles virke heri i
særdeleshed. Der blev snakket fortid, nutid og fremtid, og hovedlinierne i vor snak er
gengivet her i bladet og kan muliovis tegne et billede af formanden, som de fleste nok
kender af udseende med sit karakteristiske store skæg, altid omkransende en velrullet cerut.
Oles person er næsten symbic,tisk knyttet til hans altid positive og fordomsfrie kone,
Cinte, hvis »ånd« hersker i alle kro~1e af huset i Berggrensgade. Bedste beskrivelse af disse
forhold får man af at betragte et af mange bestyrelsesmøder, som alle kører efter et
identisk mønster, styret med »hård« hånd af en altid velforberedt Ole.
Møderne foregår hos forman1jen, hos hvem der kun tolereres et par minutters
forsinkelse. Møderne startet kl. 20.c,o, og de to minutters forsinkelse blev tolereret på grund
af TV-avisen. I dag, hvor omtalte nyhedsudsendelse er rykket til et senere tidspunkt, undgår
man ikke et par hævede bryn ellor en bemærkning, hvis ankomsttidspunktet ikke er kl.
20.00.
Ved ankomsten til bestyrelsesmødet bliver det en vane at kaste et blik på tavlen ved
flagstangen for at se, hvem der eventuelt er blevet fejret pågældende dag.
Møderne i de små hyggelige stuer begynder med, at bestyrelsesmedlemmerne indtager
deres faste pladser, formanden og næstformanden side om side i slagbænken, kassereren
for bordenden med ryggen mod gc1den, sekretæren og det ene af de menige medlemmer
på bordets langside og bestyrelser,s kvindeplads ved radiatoren med det kolde returvand.
Fast startritual er stærk kaffe mecl piskefløde indtaget af det flotte engelske fajancestel.
Hertil nydes Cintes hjemmebagte boller.
Der har kun en gang været o~•træk til krise i møderækken. Situationen var anspændt
for to år siden, da Cinte ikke havdEJ været hjemme for at bage boller, og Formanden måtte
servere »Købefranskbrød«.
Møderne styres som sagt af Ole, der med fremstilling af klar dagsorden ikke lader
snakken fri før efter punktet eventL1elt, der sjældent nås før kl. 24. Herefter kan alle emner

diskuteres og talerrækken opløses. Under selve mødet er disciplinen i højsæde, og det er
kun forbeholdt formanden at udtrykke mishag overfor bestyrelsesmedlemmerne med en tør
konstatering af, at man er et »Hundehoved«, ja tro endelig ikke, at det er let at komme ind
i jargonen.
Ole flyttede ind i huset, medens hans moster boede der i 1958, og efter at denne
moster døde i 1960 købte Ole sin moders halvdel for 2e;.ooo kr. (halvdelen af vurderingssummen). Og meget praktisk gifter han sig med en af husets lejere, Clinte.
Efter at Ole var blevet »halvhusejer<< sammen med sin morbroder, der imidlertid var
fraflyttet huset i 1956, meldte pligten til deltagelse i foreningens generalforsamlinger.
Morbroderen havde i øvrigt ikke store tanker om Husejerforeningen, som han benævnte
»Juletræsforeningen« .
Generalforsamlingen blev dengang afholdt i Bikubens mødelokaler i de nyopførte
Lægeforeningens boliger på hjørnet af Nyborggade og Østerbrogade. Deltagerantallet var
næsten som i dag, ca. 30-40 stykker. Ole husker senere omkring 1965, hvor mange unge
mennesker var begyndt at bebo husene, og større tilslutning til generalforsamlingerne gjorde
det nødvendigt at søge til større lokaler på Jagtvejen, hvor Brugsen lejede mødelokaler ud
(ved siden af biblioteket).
Netop fra denne generalforsamling beskriver Ole den panik, der også dengang kunne
brede sig blandt husejerne, da der blev hvisket: »Der er vist en lejer til stede!« Sagen blev
selvfølgelig undersøgt til bunds, og til al held viste det sig, at rygtet ikke talte sandt, og
generalforsamlingen kunne fortsætte.
Omkring 1969 var generationsskiftet godt igang, og en af de store sager fra den tid var
trafiksaneringen. En sag, som på mange måder samlede de yngre beboere og gav liv til
generalforsamlingerne.
Generationsskiftet i husene slog i begyndelsen også igennem i bestyrelsen, og i
begyndelsen af ?O'erne blev der valgt hele 3 nye fol~: ind i bestyrelsen, heriblandt en
kvinde.
Simon Altschultz havde afløst Bartum som formand, og næste store sag var
spørgsmålet om fællesantennen. Netop dette punkt blev starten på Oles karriere i
bestyrelsen, idet han qua sin uddannelse som elektroinqeniør stillede nogle - syntes han
i hvert fald selv - kritiske spørgsmål til bestyrelsen ang. materialevalg.
Ole blev da opfordret til at være ordstyrer ved den afgørende generalforsamling, hvor
fællesantenne-spørgsmålet var oppe (1973).
Foruden antennen var også trafiksaneringsspørgsmålene oppe, så alt i alt var det en
»stor« generalforsamling, som Ole skulle styre. Da der samtidig var valg til bestyrelsen, blev
Ole i samme omgang foreslået som nyt bestyrelsesmedlem af en gruppe ældre damer, som
åbenbart skønnede ham til at være pålidelig og til at have magt over tropperne.
Ole blev valgt ind og har siddet i bestyrelsen siden, først som sekretær, siden som
næstformand, og i 1978 overtager Ole formandsposten otter Simon Altschultz, som endnu
nogle år bliver siddende i bestyrelsen.
På spørgsmålet om, hvilken udvikling bestyrelsesarbejdet har gennemgået siden Ole
startede, fremhæver Ole uddelegeringen af bestyrelsesarbejdet og den deraf øgede
kollektive form som værende et af de helt markante nyet træk.
Før i tiden var formanden i princippet det eneste bindeled mellem bestyrelsen og
husejerne; at ringe til et bestyrelsesmedlem for at få oplysninger var uhørt.
Sagerne er også blevet mere relevante, nu er det vores miljø, haver og trivsel i
kvarteret som helhed, der arbejdes med, hvor man før i tiden havde rotter og vognmandsbetalingen som faste punkter på dagsordenen.
Ole er selvfølgelig glad for denne udvikling, som tro::ls den svære håndtering af mere
følelsesmæssige sager har skabt næsten ideelle bo-vilkår midt i en storby.
Ole mener, at en af de største sager, der har spøgt i hans bestyrelsestid, var de hede
diskussioner om »Beboerhuset«, som han for øvrigt mener aldrig mere vil komme op til
diskussion igen. Grundlaget for et beboerhus er efter Oles mening, at man har en
beboerforening i stil med vore venner ude i Humleby. Flere gange har der været taget
initiativ tildannelsen af beboerforening, og der var cla også mange glade dage og
fællesspisning i Argentina (for nye beboere skal det oplyses, at Argentina var navnet på en
hyggelig grøntforretning i Landskronagade, beliggende i det fremskudte hus mellem Oste-

Nielsen og de nye huse på Teilmannsgrunden, som en stor gruppe af beboerne lejede, da
forretningen lukkede) i slutningen af ?O'erne.
Men initiativtagere flytter og arrangementer dør ud. Måske skyldes manglen på
beboerforeningen og så at der for vort kvarter ikke umiddelbart foreligger nogen fælles ydre
trussel (i Humleby har man jo fælles forsikringsproblemer samt en trussel fra Carlsberg om
nedrivning for at give plads til en udvidelse af ølbrygningen). Endelig fremhæver Ole, at
husenes relative store prisstigninger giver et andet beboergrundlag, som måske ikke
umiddelbart ønsker så meget fællesskab.
Nu skal vi jo ikke tro, at Ole kun er formand et sted. Nyligt blev han valgt til formand
for Menighedsrådet for Kastelskirken, og denne aften sidder han ved sit store spisebord
flankeret af to ca. 1 m høje bunker af papirer; den til højre er Husejerforeningens post og
dokumenter, medens bunken til venstre repræsenterer arbejdet i menighedsrådet. Men som
Ole pragmatisk udtrykker det: »Jeg lod mig kun vælge til menighedsrådsformand, fordi
Kastelskirken er den eneste kirke i Danmark, bortset fra den tilsandede, der ikke har nogen
kirkegård, der skal administreres«, så mon ikke Ole klarer begge formandsposter.Oles
sparsomme fritid bruges i øvrigt på familiens nyanskaffede kolonihave langs skinnerne ved
Klampenborg. Ligeledes har Ole og Cinte en meget stor vennekreds, der skal passes.
Om fremtiden udtaler Ole, at dette er hans sidste periode som formand. Til næste
generalforsamling træder ha tilbage, men vil gerne gøre det langsomt ved at overgå til
status af almindeligt bestyrelsesmedlem for derefter at stoppe for at få tid til sit arbejde som
signalansvarlig hos DSB, sin kone, sine to børn, kolonihaven og vennerne.
I bestyrelsen ved jeg med sikkerhed, at Ole vil blive savnet, men så er det jo godt, vi
alle ved, hvor han og Cinte bor de næste mange år.
Med den bippende lyd fra Oles lommeregner, der fortalte mig, at audiensen var forbi,
fordi Unescos Enetime med Lone Hertz i hovedrollen, snart skulle rulle over skærmen,
takker jeg for en god snak og forlader det hyggelige hjem for denne gang.

Tegning: Jacob lngvartsen

==NÅR FLAGET GÅR Til TOPS=
Vi skal ikke mange år tilbage, hvor næsten ethvert hus med r,3spekt for sig selv kunne hejse sit eget
Dannebrog eller vimpel, enten på en fritstående flagstang i forhaven, eller på en stang monteret skråt
på husets facade. Flot så det ud med denne nationale understregning.
Flere huse er nu atter ved at få sat en flagstang op til fryd for øjet i vort kvarter. Mange har spurgt
og mange har diskuteret de indviklede regler, der findes for flagdimensioner og flagning i det hele
taget, og vi har været så frække at hugge en fin reklamu fra den gamle hæderkronede Dahls
Flagfabrik, som sælger flag på Nørrevoldgade. Heri skulle allei relevante flagregler stå.
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1. Flagknob med
rundtørn
2. Flagknob
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Flag på
1/2-stang
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1. Liget til venstre
2 . Som dekoration
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FLAGETS STØRRELSE,
VIMPLEN
Flagets størrelse må stå i passende
forhold til flagstang.ens højde. Efter
den udviklede praksis skal flagets
højde (liget) inde ved stangen være ca.
, /5 af stångens højde; når flagstangen er anbragt på bygninger, bør
flagets højde være større, efter skøn i
de enkelte tilfælde.
På husfacader, hvor flagstangen ligger
vandret ud fra huset, bør flagets lig
være ca. halvdelen · af stangens

længde og pa skråstillede stænge, lidt
over trediedelen at stangens længde.
Længden af en vimpel vil passende
kunne sættes til halvdelen af flagstangens højde. I vimplen skal kor:;ets
længste arm nå helt ud i vimp ens
spids. Vimplen bør vaje dag og nat. når
ejendommen er beboet, og kun nejtages når flaget skal hejses.

1 Korsets bredde er basis tor flagets
dimensioner.
2 De inderste felter skal være kvadrater og 3 gange korsets bredde.
3 De yderste felters længde skal være
11 /2 gange de inderste. Ved en
senere forordning er det tilladt at
gøre de yderste felter lidt længere
til slid, dog ikke over 13/4 gang de
inderste.

OPBEVARING AF FLAG

-·--

Anvend ikke plastikpOser til opbevaring al flag. Et flag, der om nanen tages ned enten det sker til ses eller på
land, er aldrig 100% tøn. hvorfor det
bor henlægges på el tørt sted indtil
næste morgen.

SÅDAN PAKKES FLAGET SAMMEN

ALMINDELIGE REGLER FOR
FLAGNING

Flaget hejses kl. 8 morgen og forbliver
vajende til solnedgang. På de tider af
året hvor solen står op efter kl. 8,
hejses flaget først ved solopgang.
Flaget må aldrig være hejst efter solnedgang. Hejsningen og nedhalingen
at flaget bør foregå langsomt. Flaget
bør ikke røre ved jorden under hejs- ·
ningen og nedhalingen. Et iturevet,
snavset eller falmet flag bør ikke benyttes. Skal flaget hejses på en fritstående stang udendørs, bor det holdes

over den ene arm, såvel under ·'astbindingen som under hejsningen. Ved
nedhalingen samles flaget over den
ene arm og lægges derefter sammen,
således at det hvide kors er beskyttet
af den røde dug. Ved hejsning og nedhaling bør mænd blotte deres hoved,
ligesom den der hejser eller nedhaler
flaget, bør lægge sin hat fra sig. E ,entuelle nærværende bør alle have 'ront
mod flaget.

REPARATION AF FLAG
Et laset og iturevet flag er ikke l:ønt;

men man skal ikke give sig til at sætte
små lapper i hjørnerne på et flag. fordi
det er begyndt at flosse lidt i kanten.
Disse små lapper er heller ikke kønne
og virker kun til at give smæld i hjørnerne hvorved flaget yderligere slås i
stykker. Man kan, uden at det gar ud
over flagets skønhed, nojes med at
klippe trevlerne af og gc,re de yderste
hjørner lidt afrundede. Det kan il:ke,
ses, når flaget er oppe. Endelig er
næsten alle flag gjort ca. 15 % længere
end de reglementerede mal.

Danmarks officielle flagdage:
5. maj
9. maj
26. maj
5. jur:,i
7. juni
11. juni
15. juni
6. juli
25. juli
4 . okt.
25. dec.
Desuden

1. januar Nytår
2. februar Slaget ved Mysunde 1864
10. februar Afstemningen i
Sønderjylland 1920
11. februar Stormen på
·
København 1659
Dronning Ingrid
28. marts
Slaget på Reden 1801
2. april
Danmarks besættelse 1940
9. april
(1 /2-stang til kl. 12.02)
Dronning Margrethe li
16. april
Slaget ved Dybbøl 1864
18.april
Prinsesse Caroline Mathilde
27. april
Prinsesse Benedikte
29. april

DANNEBROG SAMMEN MED
ANDRE FLAG
Flages der med Dannebrog sammen
med fremmede nationers flag, må
Dannebrog ikke være mindre eller
anbragt på nogen ringere plads end
noget andet flag, der vises. Der består
et almindeligt forbud mod flagning med
fremmede nationers flag her i landet.

Danmarks befrielse 1945
Slaget ved Helgoland 1864
Kronprins Frederik
Grundlovsdag
Prins Joachim
Prins Henrik
Valdemarsdag
Slaget ved Fredericia 1849
Slaget ved lsted 1850 .
Stormen på Frederiksstad 1850
Juledag
Påskedag, St. bededag,
Kristi himmelfartsdag, pinsedag
og langfredag (1/2-stang hele dagen)

undtaget af de fire andre nordiske flag,
samt små flag på 50 cm og derunder,
der anvendes som dekoration.
Tilladelse til at hejse fremmede
nationers flag gives kun i enkelte tilfælde; en stående tilladelse gives ikke.
Forbudet gælder dog kun på landjorden. Danske skibe kan vise fremmede
flag efter international sædvane.

;, Her finder De den størrelse på Dannebrog der (nøjagtig) passer til Deres flagstang.
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I forbindelse med anlægget af hybridnettet har der været mange problemer.
Bestyrelsens antennemand har holdt mange mød,3r både med folk fra KTAS og
Siemens, som udførte arbejdet, om disse forhold.
På generalforsamlingen opfordrede jeg beboerne til at notere alle deres
klagepunkter ned og lægge disse i min postkasse i Heisesgade 37, og meget gerne
med en eventuel beskrivelse af den måde, de~gs eventuelle klager er blevet
behandlet på. Bestyrelsen vil da via vores advokat rette en skarp henvendelse til
KTAS for at få udbedret skader og/eller få ordentliae forklaringer på l!}rsager til fejl
og mangler.
Hvis I alle kunne nå dette inden 1. juli 1993, skal vi forsøge at få en afslutning
på disse sager.
·

Fra fuglevennerne til kattevennerne!
Et hjertesuk fra de mange sangfugle-elskere, der troligt fodrer hele vinteren for om foråret at høre liflige
fløjt, når solen står op.
I foreningen af »Fløjtende fugle til beskyttelse af afkom<< har der været generalforsamling.
Hovedpunktet var en opfordring til at afskaffe skader og katte.
Redaktøren har modtaget mange forslag til de genbrugsglade husejere om anvendelsen af døde
katte. I foreningen var der afstemning om de forskellige for~:lag, og nedenstående tegning viser det
præmierede projekt.

Nabostøj i hus og have
Vi får i bestyrelsen utrolig mange henvendelser
angående støjgener. Mange føler sig forulempede af musik fra genbohuse, støj søndag
morgen fra en borehammer eller gulvafhøvlingsmaskine eller lignende.
I den forbindelse henviser vi til en udmærket
lille pjece, som er udgivet af Miljøministeriet,
Planstyrelsen.
Heri er de generelle regler for dæmpning af
støjende adfærd beskrevet. Endvidere giver den
råd og vejledning om støjbegrænsende
foranstaltninger af forskellig art.
Det lille hæfte kan rekvireres hos:
Miljøministeriet, Planstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø
tit. 39 27 11 00
I øvrigt: TAG HENSYN TIL NABOERNE!

Den store fastelavnsfest
Vanen tro lå fastelavn igen i år på årets koldeste dag. En pivende nord-østenvind sendte den -10
grader kolde luft rundt om hjørnerne og fik de fire flotte fastelavnstønder til at gynge faretruende i
deres vasketøjssnor fra Netto.
Men vanen tro var der et stort opbud af fantasirigt udklædte børn mødt op. Musikanterne spillede
op foran optoget, og efter kroning af kattekonger i hver alderskategori blev der gået til de hjemmebagte
boller med chokolade og glasur med en utrolig iver.
Om det var fordi bollerne var tørre eller fordi chokoladen var varm ved jeg ikke, men 25 liter kakao
blev skyllet ned gennem børnenes afkølede halse.
En herlig dag som sædvanlig. Tak til de beboere, som hjalp med tønderne, bagningen og resten
af arrangementet.
Vi ses til næste år, samme tid, samme sted.

Fastelavn er mit navn - bolle vil jeg have!

Kattekonger i alle aldre
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Det store optog

Sydhavspige med termobukser

· Hegn og naboer
Når sommeren nærmer sig, kommer mange nye hegn til.
Søg råd og vejledning (GRATIS - GRATIS) hos bestyrelsen, inden du begiver dig
ud i den trykimprægnerede jungle i byggemarkederne.
En billig løsning behøver ikke være en
hæslig løsning.Husk på, at den som ser
mindst på dit stakit er i virkeligheden dig
selv, og hvorfor skal andre tvinges til at se
på konstruktioner, der hører hjemme i
ligusterkvartererne, når vore huse aldrig
har været tiltænkt sådanne hegn.
I næste nummer af KILDEN vil der blive
et tema om stakitter og hegn.

Kan I bruge en lejer til en af e•tagerne i jeres
hus?
Da jeg er ved at sælge min anpart i Niels W. Gades
Gade 42 og nødig vil væk herfra, e' jeg meget interesseret.
Mette-Lise Løcke
Dyrlæge
Niels W. Gades Gade 42
2100 København Ø
Tlf. 31 18 44 68

TILMELDINC, TIL
100-ÅRS JUBILÆU'MSFESTEN
DEN 12. J~l/NI

KILDEN
Nr. 2 - Juli 1993

Festnummer

KILDEN

Leder

er Husejerforeningen i Strandvejskvarterets beboerblad, og
udgives af denne forening under ansvar af bestyrelsen og
den af bestyrelsen udpegede
redaktør, som p.t. er:
Carsten Ohmsen
Heisesgade 37
2100 København 0
Tlf.: 31 18 01 90
Alle meddelelser fra bestyrelsen
er mærket med

Redaktionen modtager meget
gerne ideer, oplæg, artikler,
meddelelser osv.

Bestyrelsen 1992/93:
Ole Faurhøj - formand
Berggreensgade 12
Tlf. 39 29 23 67
(kloaker, R98 og parkering)
Christian Sonne - næstformand
Heisesgade 49
Tit. 39 29 54 51
(gader og trafik)
Niels lngvartsen - sekretær
Hornemansgade 29
Tlf. 39 29 42 18
(facader og materiel)
Anne Grete Holmsgaard
N.W. Gadesgade 48
Tlf. 31 18 07 92
(haver)
Carsten Ohmsen
Heisesgade 37
Tlf. 31 18 01 90
(KILDEN, fællesantenneanlægget og 100 års jubilæet)

Kasserer:
Oluf Greisen
Kuhlausgade 46
Tit. 39 29 60 62
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Redaktøren er træt og holder ferie!
Derfor ingen leder i dette nummer.

Husejerforeningen
i Strandvejskvaneret

100 års
jubilæum.

Tanker efter en fest.
- Der er en der engang har sagt: "Der skal to til at lave en god fest. De der
inviterer, og De der deltager"!
Det kan jeg fuldt ud tilslutte mig. - Og jeg vil nu, efter at alt efter festen er
faldet til ro påstå, at det ikke mindst var alle Jer der deltog med Jeres glade sind, Jeres positivitet og gode humør, der var årsag til at det blev så
god en fest.
Det har været dejligt, at færdes i kvarteret efter festen, og få så meget ros
og knus, når man mødte nogen der havde været med.
Ja allerede søndag morgen, da jeg sad ved morgenkaffen, kom der et
brev ind af brevlemmen. - Det var et blomsterkort med en tak fra nogle
beboere.

Tak alle sammen.
Ole

100 års fest. - Et referat.
Af hensyn til De der ikke kunne være med til 100 års festen, har jeg lovet
at lave et lille referat.
Jeg skal springe over, at festen for bestyrelsen og de trofaste hjælpere
begyndte for 1 år siden, og gå lige til sagen.
Dagen før festen skulle alt være klart. - Vi var spændte. - - Jo det lod til
at fungere. Telt, tribune og borde/bænke ankom, og blev opmagasineret.
R98 (vores renholdningsselskab) leverede 5 papircontainere, og S&H (vores entreprenører) leverede afspærringsmateriel og kabeltromler til strøm
til musikken og ølvognene.
På selve dagen mødte bestyrelsen og de - der på generalforsamlingen
havde været så "letsindige" at melde sig som hjælpere - kl 6.00 på torvet
for at stille det hele op.
Teltene til tribunen og slagteren blev rejst. - Tribunen blev samlet, og borde/bænke til 700 blev stillet op på torvet og lidt ned af Kuhlausgade.
Kl 8.00 gik flagene til top(s) på de 4 flagstænger som Københavns Kommune havde rejst til os i dagens anledning.
Kl ca 8.15 var alt parat - inklusive højttaleranlægget, som "SaRiens" der
spillede op til dans om aftenen, havde stillet til rådighed. - - Så kunne vi
nyde en kop kaffe med "en lille en" til, mens folk begyndte at indfinde sig.
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Allerede fra morgenstunden var der mange, der havde fulgt opfordringen
fra en beboer, om at klæde sig ud som for 100 år siden.
Kl 9.00 begyndte så selve festen.
Jeg bød alle velkommen - nævnte kort dagens program - håbede på en
god dag - og regnede med, at vi havde snydt Voldborg, der aftenen før
havde lovet regn - det holdt stik!! (Det havde regnet af om natten).
· Første programpunkt var "Unge Akademikeres Kor", der sang sange komponeret af "vores" komponister. - Selvfølgelig afsluttede de med 11 Champagnegaloppen11 af H C Lumbye. - - Sangene bandt jeg sammen med en
kort præsentation af komponisterne.
Dette punkt - der varede til kl 10.30 blev optaget af bl.a. Tage Mortensen
fra Danmarks radio. - Han interwievede mig senere, og dette blev bragt
mandag morgen kl 6.20 og 7.40. - - Hvor mange der hørte det ved jeg ikke, men vi har rekvireret et bånd med det på. - - Programmet blev også
optaget af Anders Dohn fra DR, så vi har mulighed for at høre det hele ved
lejlighed. - (Jeg vil også her nævne, at der var mange der 11 videoede 11 ).
Mens Restaurant "Postkassen" opstillede 2 stk ølvogne til senere brug, var
vi kommet til næste pkt: - "Danmarksgarden", der "trådte op" fra Hornemansgade og musicerede foran obelisken fra kl 10.45 til 11 .30. - (Vi havde prøvet at få fat i et militærorkester som i gamle dage. Men enten var de
optaget, eller også kostede det "det hvide ud af øjnene").
Det var slut for formiddagens program, og mens deltagerne gik hjem med
resterne af deres morgenmad, blev der ryddet op, og gjort klart til
eftermiddagen, der var helliget børnene.
Kl 13.00 startede det så med "Kaj Gummisko" der i en time klovnede, tryllede med meget mere for både børn og voksne. - Der var ikke et øje tørt
efter hans optræden.
Kl 14.30 var det "Datters" tur. - De spillede børnerock! - (Her må jeg bekende, at det foregik mens jeg tog mig en middagslur - - for lukkede vinduer!)
Børnene fik også is, så de var ligeså feststemte som de ældre.
Kl 16.00 afsluttedes børnenes afdeling med "Cirkus Rose".
Nu begyndte folk at indfinde sig igen, for at finde sig en plads til aftenens
arrangementer. - Der blev dækket bord. - (Mange havde egne duge med,
og service, selv om maden blev serveret med engangsservice). - Et spillemandsorkester under ledelse af Dorthe Helkov musicerede medens folk
fandt på plads, og Kl 17.00 bød jeg velkommen til aftenens program. - Dette startede med en
velkomstdrink, og så var det tid til festtalen.
Den havde vi fået vores mangeårige dirigent fra generalforsamlingerne:
Peter Elming til at tage sig af.
Peter Elming talte om den historiske baggrund for Arbejdernes byggeforening, erindringer fra kvarteret og sluttede med at udbringe et hurra for
kvarteret.
Kl 18.00 startede udlevering af mad til de 700 der havde været så heldige
at få billet. - (En del der ikke havde, lejrede sig ved medbragte borde rundt
omkring). - - Det tager tid at bespise så mange, men der var gudskelov
ingen sure miner, selv om en del først fik mad 1 time senere!
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Under middagen spillede Vivian og Jason taffelmusik på violin og harmonika.
Når de holdt pause var der lodtrækning om gaver giver af handlende fra
kvarteret. - (En liste over alle de glade givere - og øvrige 11 sponsorer" findes andet steds i dette nummer af Kl LOEN).
Salget af øl og vin gik i lind strøm fra de 2 11 ølvogne 11 hvoraf den ene var en
helt ny Tuborg-pavillon.
Kl 20.00 havde alle tygget færdigt, - og aftenens musikanter: 11 Sapiens 11
blev præsenteret og gik i gang.
11
Flere opfordrede formanden 11 til at indlede ballet, og det hjalp tilsyneladende, idet dansen gik godt indtil kl ca 22.00, - dog afbrudt af en kort
pause kl 21.50, hvor flagene blev 11 strøget11 under salutskydning af 6 raketter, - hvor bevillingen fra Københavns politi til at spille levende musik udløb.
Andre småpauser skyldtes, at musikkens forstærkere blev ved med at slå
sikringerne hos Telle, der 11 sponsorerede" strøm. Vi blev derfor nødt til at
trække kabler fra 2 flere huse, for at øllet kunne forblive koldt.
(Jeg bliver nok nødt til her at tilføje, at foreningens næstformand Christian
Sanne i en af musikernes pauser, tillod sig at kalde mig op på tribunen
hvor han gav mig en 100-års jubilæums guldmedalje, idet han bekendtgjorde, at jeg nu havde været formand i 15 år!! - Dette uventede indslag
kom helt bag på mig, men det varmede også).
11
Herefter skulle en Juke-box11 have spillet videre. - Den strejkede desværre, men de fleste da var mere interesseret i at sidde og snakke med
naboer og andre beboere, så denne lille 11 misser" gav ingen skår i glæden.
Jeg takkede for festen, og bad deltagerne om at hjælpe med oprydningen
efter afslutningen.
Kl 24.00 afsluttedes festen med det flotteste festfyrværkeri i vores kvarter
nogensinde. - - Det var også Tivolis festfyrværker: Barfoed der havde leveret det. - 11 Næh, lhh og Aah 11 ! lød det fra alle.
Oprydningen gik planmæssigt.
11
Alle forlod festpladsen , borde og bænke blev 11 pakket 11 sammen, alt affald
blev samlet i affaldscontainerne og kl 2.00 blev borde og bænke afhentet.
Efter fejning - der fortsatte næste morgen - var det ikke til at se, at der
havde været fest.
11

Flere sagde i dagens forløb: "Sådan en fest må vi ha' hvert år11 !
- Tja' det kunne være sjovt, men jeg er af den formening, at det er svært
at gentage en sådan fest, så vi venter nok nogle år, før vi - eller måske
nogle nye - arrangerer noget tilsvarende. - - - Det slider at arrangere sådan en fest.
Vi har til dette nummer af KILDEN fået lavet en billedcollage med fotografier fra festen. - Collagen er lavet af Jan Væver, der også har fotograferet.
Ole
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11

Sponsorer".

Til vores 100-års fest havde vi den store glæde, at handlende og firmaer i
kvarteret støttede os ved at give os gaver til at udlodde. - Hermed følger
en liste over disse "sponsorer".
Østerbros Vinhandel v/Kay Vesthave
Østerbrogade 157

3 fl Rødvin

Frisør Hans
Østerbrogade 155

6 X plejemiddel

Malermester Gert Koustrup

1 sæt maling m.v.

Brugsen, Østerbrogade

16 pk kaffe og 15 kræmmerhuse med slik.
4 gavekort å 100 kr

P3 MODE
Østerbrogade 165
Effes frugt og grønt
Østerbrogade 165

1 fl Hvidvin og gavekort
på 150 kr til grøntsager.

Restaurant "Postkassen"
Landskronagade 4

1 gavekort for 2 til dagens
ret m/vin og pandekager.

Esperia Pizza-bar
Østerbrogade 163

3 X pizza Vesuvio.

Frisør Kvist
Østerbrogade 163

3 X hårshampoo og rabat på
behandling.

Presenta of Scandinavia og NTP
Østerbrogade 167
Ostelageret (Henning og Tove)
Landskronagade

3 æsker chokolade, 20 børneposer og 1 overlevelsestaske.
1 ostekurv m/ 1 fl vin,
Frisbees og mavetasker.

Arbejdernes Landsbank
Hovedafdelingen

3 pennesæt, 3 parker rollerpenne og 3 rygtasker.

Kaffesalonen CORSO
Østerbrogade 163

1 X kaffe for 2 m/ æblekage.

Tak til alle disse, og Jeg vil sige:

"Støt kvarterets handrende, - de støtter os"
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Ud over disse gaver var der andre "sponsorer" der havde hjulpet os:
Sheller, Hougaard & Petersen

Afspærringsmateriel og kabeltromler.

Renholdningsselskabet R98

5 affaldscontainere incl
tømning.

Stadsingeniørens 3. gartnerdistrikt

Flagstænger med flag.

Med hensyn til gaverne: Der er en del uafhentede gaver. Andet sted i KILDEN findes listen over uafhentede gaver.
Disse kan afhentes hos: NTP, Østerbrogade 167, på hverdage mellem 9.00 og 16.30.
Uafhentede præmier fra 100 års jubilæet 12. juni 1993

BØRN
1786 1
1783
1686
1742
1719
1771
1819

1799
1854
1842
1803
1807
1751
1814
1823
1831

VOKSNE
Brugsen slikposer
Brugsen slikposer
Brugsen slikposer

1175
1502
1606

Hårpleje, Frisør Hans
i Hårpleje, Frisør Hans

Hårpleje, Frisør Hans

Brugsen slikposer
Brugsen slikposer
Brugsen slikposer
Brugsen slikposer

Presenla slikposer
Presenta slikposer

1486
1427
1437
1373 :
1060
1480

Brugsen, kaffe

1359

Esperia, Pizza Vesuvio

1308

Presenta, Chokol.æske

1131

Rollerpen, Arb.Landsb.

1470

Rep.sæt. Malerm. Kogstrup

Brugsen, kaffe
Brugsen, kaffe
Brugsen, kaffe
Brugsen, kaffe
Brugsen, kaffe

Presenla slikposer
Presenla slikposer
Presenta slikposer
Presenla slikposer
Presenla slikposer
Presenla slikposer
Presenta slikposer

1843
1767

Rygtaske Arb.Landsbank

1129

Effes frugt, fl. hvidvin

1778

Frisbee, Den Tossede Ostemand

1614
1548 1

Frisør Kvist, hårshamp. -25% rabat på beh.

1573
1305
1499

P3 mode, gavekort 100 kr.
i P3 mode, gavekort 100 kr.

1434

"Postkassen· Dag.middag 2,111.vin, dessert

1795
1806

Rygtaske Arb.Landsbank

Frisør Kvist, hårshamp. -25% rabat på beh.

Mavetaske, Den Tossede Ostemand
Mavetaske, Den Tossede Ostemand

P3 mode, gavekort 100 kr.
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Jubilæumstrøjer".

Husejerforeningen
i Strandvejskvarteret

Til jubilæet havde bestyrelsen fået lavet nogle trøjer med Arbejdernes
Byggeforenings logo og med påskriften: "Strandvejskvarteret 1893-1993".
(Se billedet med 2 af de flittige hjælpere).
Trøjerne var beregnet som 11 official-trøjer", men der var mange, der i dagens løb spurgte, om de ikke kunne købe dem. - Vi havde ikke turdet få
fremstillet flere hundrede trøjer, hvis der ikke var interesse for dem. Men vi
kan nu tilbyde at fremstille trøjer til De, der udfylder nedenstående kupon
og leverer den til et af bestyrelsesmedlemmerne - senest 1. august 1993.
Trøjerne kan leveres i størrelserne:
S - M - L - XL og XXL.
Prisen vil blive: 50 kr.

Undertegnede bestiller hermed:
_ _ stk Jubilæumstrøjer
_ _ stk Jubilæumstrøjer
_ _ stk Jubilæumstrøjer
_ _ stk Jubilæumstrøjer
_ _ stk Jubilæumstrøjer

Navn

størrelse
størrelse
størrelse
størrelse
størrelse

Gade

s
M
L

XL
XXL

Nr

Bestillingslisten afleveres til et bestyrelsesmedlem senest 1.august 1993.
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BARE VI HAVDE 100-ÅRS JUBILÆUM HVERT ÅR!!!!
- og hvorfor så det?
For magen til vellykket arrangement skal man lede længe efter.
Allerede ved morgenbordet var stemningen fin.
Snakken gik mellem folk fra alle gader
til tonerne af Unge Akademikeres ballader
Hornmusik og højt humør
udklædte børn, popkorn, is
børnerock og Kaptajn Sutskos fis
Baren åbnedes, snakken gik
folk troppede op i gammelt out- fit
Maden var lækker , køen var lang ,
hvilket gav anledning til fælles sam ....
Taler blev holdt
Musikken spillede
dansen blev trådt
man fejrede gildet
Punktum på det hele, et festfyrværkeri så flot
HVOR HAVDE ARRANGØRERNE KLARET DET GODT!
Bente Hørup
Niels W. Ga..des Gade 45

Jette Bisbjerg
Kildevældsgade 34

Ledig lejlighed søges
Etter 12 år forlader vi den I .august vores gode gamle kvarter og søger nye græsgange. Desværre
betyder det, at vores lejer også må flytte. Anette vil meget gerne blive i kvarteret og vi kan
varmt anbefale hende - derfor håber vi at der findes en ledig etage i et af de mange huse.
Henvendelse: Anette Dahl eller Lars og Anne-Marie Østergaard
Weysesgade 30, 3929 6268
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Husejcrforeningen

i Strandvejskvarteret

Referat af Husejerforeningens ekstraordinære
generalforsamling
afholdt i Roforeningen KVIK den
18.03.93

Formanden bød velkommen, især til de tre indbudte eksperter Dan Arnoldi (fra
Københavns Kommunes Rådgivende Ingeniørkontor), Hugo Rasmussen (fra VVSfirmaet Lauritz Hannibal NS) og Johnny Osborne (fra Danfoss) samt præsenterede
bestyrelsen - efter at have beklaget, at denne GF var ramt af "udnævnelser", idet
både bestyrelsesmedlem Anne Grete Holmsgård, og den påtænkte dirigent Peter
Elming havde sendt afbud i sidste øjeblik pga. nye jobs.
Bestyrelsen (foruden formanden selv - Ole Faurhøj):
Christian Sanne (næstformand), Carsten Ohmsen, Niels lngvartsen, Anne Grete
Holmsgård (den fraværende) og sidst - men ikke mindst - foreningens kasserer Oluf
Greisen.

Ad 1 Valg af dirigent
Søren Borch indvilgede i at lade sig opstille, trods det meget korte varsel (ca. 5
minutter), og blev valgt med kraftig akklamation. Dirigenten kunne starte med at
fastslå, at den ekstraordinære GF var lovligt indkaldt, iht. foreningens gældende
love.

Ad 2 Endelig vedtagelse af lovændringerne
Dirigenten indledte punktet med at fastslå, at der iht. lovene ikke kan debatteres om
lovændringerne ved den endelige vedtagelse på den ekstraordinære GF, men der
er selvfølgelig åbent for afklarende spørgsmål. Dirigenten oplæste de på den
ordinære GF vedtagne lovændringer, og formanden fremlagde bestyrelsens
argumenter for ændringerne - der selvsagt var de samme som på den ordinære GF.
Da der ikke var nogen spørgsmål, satte dirigenten lovændringerne til afstemning.
Lovændringerne blev enstemmigt vedtaget. De vedtagne ændringer er:
- en tilføjelse, punkt f, til § 2: punkt f: Reparation af hovedsikringskassen og elstikledningerne.
- nyformulering af § 6: Enhver der ejer et af de af Arbejdernes Byggeforening
opførte huse i Strandvejskvarteret, skal være medlem af Husejerforeningen.
Overtages huset af en ny ejer, indtræder denne i den tidligere ejers rettigheder
og pligter. Nye ejere betaler et indmeldelsesgebyr, der fastsættes af g0neralforsamlingen, som også fastsætter kontingent. Overgang til ægtefælle,
medejer og/eller livsarvinger betragtes ikke som ejerskifte. Ejerskifte skal
meddeles kassereren.
Hertil indstillede formanden til GF, at indmeldelsesgebyret for den resterende del
af 1993 bliver kr. 200,-.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget, idet dog et enkelt medlem markerede, at
han hverken stemte for eller imod.

Ad 3 Orientering om fjernvarme
Først "underholdt" Dan Arnoldi.
Han fortalte, at der i løbet af de næste 9 år skal installeres fjernvarme hos alle
forbrugere med "vandbårne" anlæg i Københavns Kommune.
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Den 1. januar blev der sendt "krav" til varmeanlæggenes effektivitet ud til samtlige
forbrugere.
1. krav:- returvand skal afkøles til max. 50°C.
2. krav:- fjernvarmevandet skal afkøles ca. 40°C (som et gennemsnit over hele
året).
Men - som Arnoldi udtrykte det - måtte brevet være skrevet af ingeniører, da det
var de færreste forbrugere, der forstod det.
Københavns Kommune havde stillet disse krav, da en generel temperatursænkning til 50°C af returvandet kan betyde, at prisen kan sænkes 10%.
Man har regnet ud, at med det vedtagne "bonus/ekstraregnings"-system, vil 1/3
af forbrugerne få tilbagebetalt bonus, 1/3 få ekstraregninger, og den sidste 1/3 er
OK.

Hvis den gennemsnitlige afkøling er mellem 35 og 45°C, sker hverken tilbagebetaling eller ekstra opkrævning.
Den gennemsnitlige afkøling udregnes således:
Årligt forbrug i MWH
....-------------------------Arligt forbrug i M3

X

860 -

----

°C

Hvis afkølingen er større end 45 C, udregnes tilbagebetalingen således:
(Årlig afkøling - 40°C) x årligt energiforbrug x 3.11 = _ _ _ _ kr.
Hvis afkølingen er mindre end 35°C, udregnes ekstraregningen således:
(40°C - årlig afkøling) x årligt energiforbrug x 3.11 = _ _ _ _ kr.
Arnoldis budskab var: "Gå ned i kælderen og se, hvilket anlæg I har, og bliv fortrolig
med det" (hvordan man eller bliver det - Deres forvirrede referent kan i hvert fald
ikke finde ud af det).
Forbrugeren kan - ifølge Arnoldi - undersøge følgende ved sit anlæg:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Kører pumpen korrekt?
Er haner og ventiler forkerte eller forkert brugt?
Er en evt. klimastat korrekt anbragt?
Er varmtvandsbeholderen korrekt installeret, og er der en fornuftig afkøling? Er der installeret termostat?
Sidder radiatortermostaterne korrekt, og er de korrekt indstillet?
Er der korrekt samspil mellem klimastat og radiatortermostat?
Er anlægget korrekt indreguleret?
Bruges radiatorerne korrekt?

Ad 8 sagde Arnoldi specielt: Alle radiatorer skal i brug og vandtilgangen skal være
installeret således, at ·radiatorerne er varmest i toppen og koldest i bunden.
Dernæst blev ordet givet til Hugo Rasmussen, der ikke var mindre underholdende.
Hugo Rasmussen fortalte, at han endnu kun havde set et anlæg herude (Christian
Sannes, der var installeret ved den "store" fælleslicitation i sin tid), men det gav
ham også noget af en forskrækkelse.
Det viste sig, at varmtvandsbeholderen var installeret på hovedet, dvs. at
vandtilgangen - af koldt vand - sker foroven, hvor også varmt vandafgangen sker.
En korrekt installeret varmtvandsbeholder vil have koldtvands tilgang i bunden og
varmtvands fraløb i toppen, samt en temperaturføler midt i beholderen, der gerne
skulle være indstillet på 50°C.
Endvidere var det konstateret, at de var installeret en shuntventil (det blev oplyst
fra flere i salen, at de også havde installeret en sådan).
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Man må aldrig styre et fjernvarmeanlæg med en shuntventil.
Skulle man være så uheldig at have installeret en shuntventil, skal den altid stå
fuldt åben, og anlægget alene styres af termostatventilen. Endvidere fortalte HR, at
der i princippet findes to slags varmevekslere - en pladeveksler og en rørveksler.
Rørveksleren er at foretrække i forbindelse med en varmtvandsbeholder - et såkaldt
"splitanlæg", der vil give den største afkøling.
HR anbefalede til det varme vand en cirkulationspumpe med ur for indstilling af
"start og stop".
Til slut tilbød HR at gennemgå et anlæg - Christian Sannes (fra fælleslicitationen)
- og fremkomme med en løsningsmodel. Dirigenten tolkede forsamlingens reaktion
som en godkendelse af dette projekt, der ikke vil koste foreningen noget. Resultatet
vil blive offentliggjort - til glæde for alle.
Johnny Osborne gennemgik forskelligt besparende isenkram fra Danfoss. Bl.a.
blev en termostatventils opbygning gennemgået og han fortalte, at den ikke måtte
"lukkes inde", og at det var en god ide at anvende en termostat med fjernføler.
Der blev også berettet om varmtvandsbeholderstyring, og disses følere skal
anbringes i beholderens øverste trediedel.
Endvidere blev der fortalt om diverse "vejrkompensatoriske" indretninger, og
endelig om muligheder for natsænkning, der dog iflg. Dan Arnoldi bliver forbudt at
bruge i forbindelse med fjernvarme i løbet af nogle år (pga. det store "overforbrug"
om morgenen).
Johnny Osborne sluttede med at give formanden en videofilm om fjernvarmebesparelser (iflg. Danfoss). Den kan lånes hos formanden.

Ad 4 Eventuelt
Formanden berettede om bestyrelsens fortsatte kamp med KTAS, og til stadighed
er der klager vedr. signalmodtagelsen - bl.a. er der ofte for kraftige radiosignaler,
så folk må indsætte filtre o.lign.
Bestyrelsen sender et "sagførerbrev".
Endvidere meddelte formanden, at foreningens "indsigelsesskrivelse" vedr.
lokalplanen var fremlagt til udlevering for interesserede.
Et medlem klagede over, at malingen faldt af de nye gadenavneskilte. Christian
Sanne lovede at tage det op med kommunen.
Da der ikke var flere indlæg under dette punkt, sluttede dirigenten den
ekstraordinære GF.
NI/april 1993
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-------måned
Dato

Fjernvarme

Ude Radiatoranlæg

Frem

temp.

·c

Retur

·c

·c

Frem

·c

Retur

·c

·c

---

Målervisning Afkøling

Varmtv.beh.
Brugsv.

19

Retur

·c

MWh.

·c

mJ

1
2
3
4
5
6
(

8

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
10

31

Månedens forbrug i MWh
Månedens budget i MWh
Månedens forbrug i m3
Månedens afkøling i °C

____,

-•- - - 1_ _ _ _1

M~hx 860 = - - - X 860 =
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Indlæg til Kattedebatten
I "Kilden"s majnummer var der en opfordring fra foreningen "fløjtende fugle til
beskyttelse af afkom" til at afskaffe skader og katte.
Vi i foreningen "Milde huskattes venner" glædes dagligt over vore katte, men vi kan
heller ikke lide skader og slet ikke ikke-kastrerede hankatte. Sidstnævnte forpester
vores hyggelige gårde og iblandt også kældergange og vindueskarme med deres
utidige og ret systematiske strinteri. De udgør også en natlig støjplage af
dimensioner.
Så derfor: Glæd dine naboer. Få din hankat kastreret i morgen, ellers ......... .
Beboere ud til gårdene mellem
Niels W. Gades gade og Heisesgade
Britta Hansen
Niels W. Gades gade 29
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INDSAMLING AF LEGETØJ
Lørdag den 12. juni var der åbent hus på asylcentret i Tåsingegade 29 (det tidligere Hotel 5
Svaner).
På asylcentret bor der ca. 680 flygtninge fra det tidligere Jugoslavien med midlertidig
opholdstilladelse. Det betyder, at Danmark yder dem sikkerhed, mens der er krig i deres
hjemland. Der er vedtaget en særlov som gør, at de må opholde sig i Danmark seks måneder ad
gangen i op til to år.
En stor del af flygtningegruppen er børn i alle aldre. Da vi var på centret til åbent hus, fik vi
at vide, at børnene stort set ikke har noget legetøj.
DERFOR
Hvis nogle af jer ligger inde med legetøj som ikke benyttes, vil centret i Tåsingegade 29 tage
imod med kyshånd.
Legetøjet bedes venligst afleveret i receptionen på Dansk Røde Kors asylcenter, Tåsingegade 29.

Tak for hjælpen

~~

.

~~~

'

Bente Bondebj7r1 og Lise Musoni (}.)/2

Jeg fik ikke mine krukker igen!
Vi har/har haft et problem i kvarteret! Jeg har erfaret, at mange har fået stjålet
krukker med planter, havemøbler mm. fra deres småhaver. Jeg har henvendt mig
til nærpolitiet på Jagtvej for at gøre opmærksom på vort problem.
At få optaget rapport på to krukker var dog ikke muligt, da anmeldelse til
forsikringsselskab ikke er aktuel - for lav reel værdi!
Mit mål med henvendelsen er ene og alene at få gjort politiet opmærksom på,
hvad der er sket! Tænk hvis de i en anden mere alvorlig sammenhæng løb ind i
en person, som har etableret sig bemærkelsesværdigt i en have med et overdrevet
og varieret udbud af havekrukker og -møbler.
Henvend dig hos vort nærpoliti på Jagtvej 201, tlf. 39 29 14 48.
Det skærper interessen for vort problem og vort kvarter.
Benedikte
Berggreensgade 48
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Festen er slut!
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Husejerforeningen i Strandvejskvarteret
afholder
ordinær generalforsamling
i Københavns Amatør Sejlklub
Strandvænget 43
Torsdag den 24. februar 1994, kl. 19.30

KILDEN

---------------------------------

er Husejerforeningen i Strandvejskvarterets beboerblad, og
udgives af denne forening under ansvar af bestyrelsen og
den af bestyrelsen udpegede
redaktør, som p.t. er:
Carsten Ohmsen
Heisesgade 37
2100 København Ø
Tit.: 31 18 01 90
Alle meddelelser fra bestyrelsen
er mærket med

Redaktionen modtager meget
gerne ideer, oplæg, artikler,
meddelelser osv.
Bestyrelsen 1992/93:
Ole Faurhøj - formand
Berggreensgade 12
Tit. 39 29 23 67
(kloaker, R98 og parkering)

Christian Sonne - næstformand
Heisesgade 49
Tlf. 39 29 54 51
(gader og trafik)
Niels lngvartsen - sekretær
Hornemansgade 29
Tlf. 39 29 42 18
(facader og materiel)
Anne Grete Holmsgaard
N.W. Gadesgade 48
Tlf. 31 18 07 92
(haver)
Carsten Ohmsen
Heisesgade 37
Tlf. 31 18 01 90
(KILDEN, fællesantenneanlægget og 100 års jubilæet)
Kasserer:
Oluf Greisen
Kuhlausgade 46
Tit. 39 29 60 62

Husejerforeningen
i Strandvej~k,·arteret

Husejerforeningen i Strandvejskvarteret
afholder
ordinær generalforsamling
i Københavns Amatør Sejlklub
Strandvænget 43
Torsdag den 24. februar 1994, kl 19.30.

Dagsorden.
1. Valg af dirigent.
2. Foreningens virksomhed.
3. Årsregnskabet.
4. Lokalplan/facaderegulativ.
5. Opstilling af aviscontainere.
6. Indkomne forslag.
7. Budgetforslag for 1994.
8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter, 1 revisor, 1 revisorsuppleant,
3 voldgiftsmænd og 1 voldgiftsmandssuppleant.
9. Eventuelt.
De afgående bestyrelsesmedlemmer er: Ole Faurhøj, Anne Grete Holmsgaard og
Carsten Ohmsen.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være Ole Faurhøj,
Berggreensgade 12, i hænde senest den 20. februar 1994.
NB: I henhold til foreningens love§ 17, henstiller bestyrelsen, at medlemmerne i egen
interesse medtager sidste kontingentkvittering (1993).

Skriftlig beretning følger på de næste sider.
Bestyrelsen vil på generalforsamlingen under pkt 2 besvare spørgsmål og supplere
beretningens enkelte punkter.
Bestyrelsen
Februar 1994
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Husej erforeningen
i Strandvej5kvaneret

Meddelelser fra
bestyrelsen.

1. Generalforsamlingen 1994.

Efter at Husejerforeningen i en længere årrække har afholdt generalforsamlinger og andre møder i Roforeningen KVIKs lokaler, har vi nu
fået besked om, at dette ikke kunne lade sig gøre
i år.
Derfor bedes man bemærke, at generalforsamling i år finder sted:
i Københavns Amatør Sejlklub
Strandvænget 43.

Det er altså nærmere end KVIK. - Så må vi håbe at lokalerne er lige
så hyggelige.
2. Indkomne forslag.

Ad dagsordenens pkt 4:

Lokalplan/facaderegulativ.

Bestyrelsen foreslår, at facaderegulativet bortfalder som regulativ,
men at det indgår i "Håndbog for Husejere" som en vejledning for
husejerne.
Ad dagsordenens pkt 5:

Opstilling af aviscontainere.

Bestyrelsen ønsker en diskussion om opstilling af en ny type aviscontainere fra R98. - Nærmere om disse vil blive udsendt før generalforsamlingen.
YDERLIGERE INDKOMNE FORSLAG vil blive ophængt i skabet.
3. REGNSKAB FOR 1993 og BUDGETFORSLAG FOR 1994 vil blive udsendt.
Bestyrelsen
Februar1994

Bestyrelsens beretning for 1993.
Hu sejerforeningen
i Strandvejskvartere t

A. GADEVEDLIGEHOLDELSE MV.
I den fortsatte føljeton om gadevedligeholdelsen, er vi nu ved at kunne
se den foreløbige ende på historien. Der er lagt slidlag på, i den ene
side af Weysesgade og Kuhlausgade nord, og rettet kantsten op i
Heisesgade nord - den sidste af tværgaderne. Vi mangler så kun at få
rettet kantsten mv op i Berggreensgade - så har vi været alle gaderne
igennem.
Til gengæld må vi nok se i øjnene, at nogle af gadestrækningerne efterhånden begynder at trænge til nyt slidlag.
Økonomisk har vi brugt flere penge end budgetteret - det skyldes
først og fremmest, at vi har fundet det nødvendigt at lægge slidlag på
et væsentlig større gadeareal end planlagt. Vi er i øvrigt ikke helt tilfredse med den måde vores entreprenør har løst denne del af opgaven på. - Det vil blive taget op med ham, når det bliver lidt lysere og
forhåbentligt også varmere i vejret.
Efter adskillige rykkere er det langt om længe lykkedes at få stadsgartneren til at retablere stenbedet omkring det ene af gadetræerne i
Heisesgade syd. - Det hjalp da vi nægtede at betale en regning!
I øvrigt trænger træer og beplantning i kvarteret snart til en studsning
og lettere kæmning. Vi har derfor bedt stadsgartneren om at komme
med et tilbud på, hvad et vedligeholdelsesabbonnement koster. - Men
vi har i skrivende stund endnu ikke fået svar.

B. PARKERING.
Efter vedtagelse på generalforsamlingen i 1993, henvendte bestyrelsen sig til Københavns Kommune om at få nedlagt de 6 parkeringspladser omkring anlægget på torvet på Kildevældsgade. Ønsket var
dels begrundet i det trafiksikkerhedsmæssige, og dels i at de parkerede biler skæmmede anlægget og obelisken. - Parkeringspladserne er
nu fjernede ved Kommunens foranstaltning, og vi henstiller til de enkelte der ikke har fundet ud af det endnu, at finde parkeringspladser
andre steder.
Der er desværre også mange der ikke kan finde ud af, at det i henhold
til færdselsloven ikke er tilladt at parkere på legegaderne. - Vi skal
snart have optrykt vores parkeringssedler. - Hvis politiet kommer forbi
koster det bøde, så - - parker lovligt!

S'

C. FÆLLESANTENNEN.
Der har i årets løb været arbejdet med en eller anden form for afslutning på det arbejde som KTAS har udført i forbindelse med installeringen af fællesantenneanlægget. Det drejer sig blandt andet om nedtagning af gamle kabler, opretning af lunker i fortove efter gravearbejde og containerplacering.
Der er stadig nogle radioprogramproblemer og andet. I KILDEN har vi
bestyrelsen opfordret til at indsende skriftlig klage, og 2 husejere har
henvendt sig. Foreningens antennemand vil atter forsøge at summere
problemerne op i en skriftlig klage, som vil blive fremsendt via vores
advokat.

D. FACADER OG LOKALPLAN.
Nu er facaderegulativet endelig erstattet af en bevarende lokalplan.
Magistraten tog i vid udstrækning hensyn til Husejerforeningens indsigelser - vedtaget på sidste års generalforsamling.
Det eneste punkt der ikke blev ændret i forhold til Magistratens oprindelige forslag, var bestemmelsen om hegn omkring forhaverne.
Da lokalplanen ikke er helt så detailleret - i udformningen af de enkelte bestemmelser som facaderegulativet - er bestyrelsen i kontakt med
Stadsarkitektens direktorat (der skal administrere lokalplanen), om
fortolkningen af lokalplanens enkelte bestemmelser. - Det ser ud til, at
stadsarkitekten vil fortolke ud fra de samme intentioner som facaderegulativet havde.
Derfor foreslår bestyrelsen - punkt 4 på dagsordenen - at facaderegulativet bortfalder som regulativ, men at det indgår i "Håndbog for
Husejere" som en vejledning for husejerne.

E.

FJERNVARME.
På den ekstraordinære generalforsamling den 18. marts 1993 havde
vi - i håb om at lokke husarerne til - indbudt en række eksperter til at
underholde om fjernvarme. Desværre var der ikke så mange som vi
havde håbet til at høre de interessante indlæg, (referat er udsendt i
Kl LOEN). Derfor har bestyrelsen planlagt at udsende et særligt temanummer af KILDEN om fjernvarme i nærmeste fremtid .
For de huse, der endnu ikke har fjernvarme, har borgerrepræsentationen besluttet, at alle huse inden år 2003 skal være tilsluttet fjernvarmenettet.

F.

HÅNDBOG FOR HUSEJERE.
På grund af 1993's store arbejdspres, og på grund det store område
bogen skal dække, har bestyrelsen desværre ikke kunnet nå at færdiggøre den.
Bestyrelsen vil i 1994 fuldt kunne hellige sig færdiggørelsen.

G. FORENINGENS MATERIEL/KÆLDER.
"Materielforvalteren" bliver desværre nødt til at efterlyse:
1 split og 1 kloakskovl.
Disse har været væk i det meste af et år. De kan afleveres til "materielforvalteren", der lover fuld anonymitet for synderne. Stilladset har
været flittigt i brug hele året, og i den forbindelse har bestyrelsen været involveret i en kedelig sag, hvor en ejer af et endehus ikke kunne
opnå tilladelse til opstilling af stilladset i nabogården, for reparation af
gavlen. - - Man kan ikke nægte den slags, og her blev det nødvendigt
at involvere myndighederne (bygningsdirektoratet), der måtte true
med at skaffe adgang ved politiets hjælp. - - Disse sager er - heldigvis sjældne.
Udover stillads, lang og kort stige, tagstige, split, kloakskovle (en stor
til køkkenbrønden og en lille til tagnedløbsbrønden og en hulspade, er
foreningen indehaver af 5 borde, (når der skal være fest) . - Foreningens "materielforvalter" (se opslag i skabet) kan kontaktes for bestilling.
Foruden foreningens materiel, er kælderen opbevaringssted for brugbare bygningsdele, der er blevet tilovers et sted, men måske kan gøre
glæde et andet. - Denne "byttecentral" kan godt kaldes en succes. Godt nok er det mest fyldningsdøre, (der er stadig mange på lager),
men en hoveddør og et sæt pragtfulde dobbeltdøre har også skiftet
hus. - Endelig er der en husejer der har "klunset" 4 sæt Dannebrogsvinduer - der er stadig 2 sæt tilbage.
Der har været efterspørgsel på fodpaneler og indfatninger - så er der
nogen der ligger inde med det - er der helt sikkert mange, der vil blive
glade.

H. KILDEN.
"Kilderedaktøren" har i årets løb lagt sit arbejdes tyngde omkring jubilæumsfesten. - Redaktøren er løbet ind i samme problem som den
forrige redaktion. Nemlig mangel på indlæg fra husejerne! - Det har
derfor været svært at udgive numrene regelmæssigt. - Næste år forsøger vi med en dead line for hvert nr. Eventuel annoncering (som er
gratis) skulle omend ikke andet i givet fald få bedre vilkår. - Der må
være andre end bestyrelsen og redaktøren selv, som kan bruge bladet.

7-

I.

GENERELT.
Året 1993 stod i 100-års jubilæets tegn. - Af de tilbagemeldinger vi
har fået, fremgår det, at det var en god fest. Nogle vil gerne have en
sådan fest oftere, men hertil vil bestyrelsen sige, at det tager meget på
kræfterne at arrangere en sådan fest, - så - næste fest bliver vel først
når "Husejerforeningen" fylder 100 år i 2003, - med nye arrangører.
Bestyrelsen vil hermed takke alle de beboere der hjalp os med arrangementet og ved selve festen. - Tak skal I have.
Vi vil også engang takke alle de firmaer og butikker der sponsorerede
gaver mv til festen.
Også en tak til Niels lngvartsen for det årlige nytårsfyrværkeri, som
han nu har stået for i en årrække nu, efter at traditionen blev indført af
en "civil" husejer for - vist nok - 12 år siden. - - Men som "fyrmesteren" anfører, er han efter 7 nytårsknald - og et enkelt jubilæums - er
han begyndt at ryste på hånden.
Det er bestyrelsens agt stadig at være behjælpelig med indkøb (herunder dækning af underskud), forsikring mv. Men vi søger en ansvarlig person, der vil stå for opstilling og affyring, og som kan lide at
gøre sine medmennesker glade.
Bestyrelsen
Februar1994

Efterlysning!
Husejerforeningen
i Strandvejskvarteret

Det er vel ikke nogen hemmelighed, at de fleste af bestyrelsen nu har siddet der i flere år - formanden endda i 22 (som formand i 16) ! - Vi føler
derfor, at der snart må friske kræfter til, idet vi synes, at vi har "taget vores
tørn". - Ikke sådan at forstå, at vi stopper nu, men vi vil godt have en "glidende" overgang. - - Derfor dette "stillingsopslag"!
Søges:

M/K'er til pladserne som bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleanter, revisorer, revisorsuppleant, voldgiftsmænd, voldgiftsmandssuppleant.

Du er:

Husejer.

Der tilbydes:

A. Bestyrelsesmedlemmerne:
- Du skal administrere i henhold til lovene for Husejerforeningen i Strandvejskvarteret.
- Arbejdet er mangfoldigt, men der er pt en arbejdsfordeling, som vi vil anbefale fortsættes.
- Der afholdes ca 10-12 bestyrelsesmøder årligt - formanden er vært - herudover diverse udvalgsmøder,
haveture, besigtigelser osv.
- Der arrangeres og afholdes en ordinær generalforsamling om året. - Ekstraordinære generalforsamlinger
afholdes i henhold til lovene.
- Der lægges budgetter 1 gang årligt - sammen med
kassereren.
B. Bestyrelsessuppleanterne:
- Kan assistere bestyrelsen, og skal indtræde i tilfælde
af forfald.
C. Revisorer og revisorsuppleant:
- Reviderer i henhold til lovene.
D. Voldgiftsmænd og voldgiftsmandssuppleant.
- Har ikke været brugt i mands minde!

Er du interesseret eller vil du have mere at vide, bedes du kontakte
formanden Ole Faurhøj, Berggreensgade 12, tlf 39 29 23 67, eller en
af de øvrige bestyrelsesmedlemmer - se KILDEN.
Vi kan ikke love dig en plads straks - det er generalforsamlingen der
vælger "tillidsmænd" - men meld dig alligevel.
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Bestyrelsen
Februar 1994

Tilskud til forbedring af fredede
og bevaringsværdige ejendomme!
Husejerforen ingen
i Strandvejskvarteret

Der er kommet en ny tilskudsordning til vedligeholdelse af fredede og bevaringsværdige ejendomme.
Ejere af fredede og bevaringsværdige huse kan opnå et å~igt tilskud på
max kr 50.000 pr lejlighed, til dække af løn og avance til h ndværkeren men ikke til materialer.
Vore huse er klassificeret som bevaringsværdige, dels i det af kommunen
- i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen - udarbejdede Bydelsatlas
for Østerbro, dels i den netop vedtagne Bevarende Lokalplan.
Der kan opnås tilskud til udvendige vedligeholdelsesarbejder såsom:
1.
Tage, herunder tagrender, skorstene, kviste mv.
2.
Ydermure, herunder facadeudsmykning og arkitektoniske detaljer.
3.
Vinduer, herunder tilføjelse af indvendige forsatsvinduer
og koblede rammer til eksisterende vinduer.
4.
Døre og porte.
5.
Karnapper, herunder altaner og lysthuse, der er en del
af ejendommen.
6.
Fundamenter, herunder kældernedgange.
7.
Indgangspartier.
Tilskuddet kan opnås på betingelse af
- at arbejdet ikke påbegyndes, før der er opnået tilsagn om støtte.
- at arbejdet påbegyndes i samme kalenderår, som der er givet tilsagn.
- at arbejdet udføres af en momsregistreret håndværker.
- at arbejdet fastholder eller forbedrer bygningens bevaringsværdi.
Tilskud til indvendige forbedringsarbejder, skal stadig søges efter den
"gamle" 10.000 kr's or9ning. Begge ordninger kan ikke bruges i samme
kalenderår.
Flere oplysninger om ordningen kan fås i en brochure (udgivet ag Boligministeriets Bygge- og Boligstyrelse), der kan hentes på biblioteket eller ved
henvendelse til Stadsarkitektens Direktorat - BYMILJØAFDELINGEN, tlf
31577311, hvorfra man også kan rekvirere ansøgningsskema vedr tilsagn
om tilskud.

Bestyrelsen
Februar1994
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HUSEJERFORENINGEN I STRANDVEJSKVARTERET

Ordinær generalforsamling
24. februar 1994
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Bestyrelsen møder i KAS 18.30
OG og NI er listeførere
NI skriver referat
OF sørger for stemmesedler, dirigentklokke, mv.
Jacob sørger for ølsalg

----****---OF byder velkommen og præsenterer bestyrelsen.

Ingen røg nu!!
OF udtaler mindeord for Peter Elming.

1. OF foreslår Søren Borch som dirigent.
(Udsendelse af indkaldelse/dagsorden er sket 4-5/2
dvs mere end 14 dage før GF).
2. Bestyrelsen ønsker at behandle de enkelte punkter i
beretningen, hver for sig.
A. Gadevedligeholdelse. Christian Sonne supplerer.
B. Parkering. Ole Faurhøj supplerer.
C. Fællesantenneanlægget. Carsten Ohmsen supplerer.
D. Facader og Lokalplan. (Niels lngvartsen)
Diskussion ønsket taget under pkt 4.

I/

E. Fjernvarme. Christian Sonne supplerer.
F. "Håndbog for Husejere". (Ole Faurhøj).
G. Foreningens materiel/Kælder. (Niels lngvartsen)
H. KILDEN. Ole Faurhøj supplerer.
I. Generelt. Ole Faurhøj supplerer.
3. Ole Faurhøj kommenterer årsregnskabet.

11_/I

4. -

fremlægger.

5. Ole Faurhøj fremlægger.

6. Dirigente·n gennemgår de indkomne forslag.
Der er indkommetZforslag.
F

A. Forslag om tydeligere parkeringsbemaling.
Ole Faurhøj kommenterer.
B. Forslag om trafiksanering i Kildevældsgade.
Ole Faurhøj kommenterer.

C:
J)\
/:. :

7. Ole Faurhøj gennemgår budgetforslag for 1994.
Forslaget fremlægges i "blokke".
1. Fællesantennen.
2. Kloaker og vandledninger.
3. Administration. (pkt 7-17).
4. Pkt 6a. (Håndbog for Husejere)
5. Vejan læg (pkt 4).

8. Valg.
A: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
På valg er:
.
- Ole Faurhøj. (Villig til genvalg).
- Anne Grete Holmsgaard. (Ønsker ikke at genopstille)
- Carsten Ohmsen. (Ønsker ikke at genopstille).
12_

Bestyrelsen foreslår:
- Ole Faurhøj
- Jan Væver

(Genvalg).
(Nyvalg).
(Nyvalg).

8: Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
Hvis der ikke er "kampvalg" under "A", foreslår
bestyrelsen nyvalg af:

C: Valg af 1 revisor.
Bestyrelsen foreslår genvalg af:
- Søren Friis Mikkelsen
D: Valg af 1 revisorsuppleant.
Bestyrelsen foreslår genvalg af:
- Gitte Vincent
E: Valg af 3 voldgiftsmænd.
Bestyrelsen foreslår genvalg af:
- Benny Nielsen
- Niels Hein
- Margit Marienlund
F: Valg af 1 voldgiftsmandssuppleant.
Bestyrelsen forslår genvalg af:
- Adrian Schelling

9. - Ole Faurhøj ønsker at afslutte.
OF.

i3

Husejerforeningen.

Den 8. feb. 1994.

Ole Faurhøj

Forslag til generalforsamlingen.

Det kniber meget med at overholde parkeringsforbuddet i
legegadearealerne, såvel for fastboende som for gæster.
Det foreslås derfor, at der i lighed med bemalingen ved
arealernes st3rt af trekant og hastighed sker bemaling
med

P-forbudt på selve legearalerne . Desuden kunne det

muligvis hjælpe på de tilfælde, hvor parkering sker,fordi
man har overset skiltningen, at der blev skilte også i
venstre vejside.

Med venlig hilsen

~~

/

Berggreensgade 58.

Forslag til generalforsamlingen 1994.
Bestyrelsen skal i den kommende periode arbejde for en trafikal
fredeliggørelse af Kildevældsgade, herunder af pladsen midt i kvarteret,
så den bedre kommer til sin ret.

Motivering:

. Selv om tidligere forsøg på at få kommunen til at beslutte trafiksanering
af gaden ikke er lykkedes, må tiden nu efter kommunevalget i 1993 være
inde til at prøve igen.
Under valgkampen fik vi i kvarteret husstandsomdelt en folder fra 4
kandidater, der blandt andet skrev, at Kildevældsgade faktisk ikke bør
have gennemkørende trafik. De slog samtidig til lyd for, at torvet med
obelisken fremover skal bruges som samlingssted for bydelen.
Af de 4 kandidater blev de 3 valgt ind i Borgerrepræsentationen,
heriblandt overborgmesteren.

Forslagsstiller:

Torkil Groving
H. C. Lu mbyes Gade 55
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Til
Husejerforeningen i Strandvejskvarteret
ved Ole Faurhøj fmd.
Berggrensgade 12

Ad Generalforsamlingen

Forslag til dagsordenens pkt.:6 Forbedring af miljøet på
Østerbrogade.

FORSLAG om at skrive til kommunen med det formål
At Østerbrogade fra Jagtvejen til Strandvejen lægges om til
Boulevard med to rækker træer i hver side. På samme tid kan
vejbanen gøres mindre bred.
Dele af Østerbrogade ser allerede sådan ud. På den måde bliver
Østerbrogade mere fredelig med bedre vilkår for den lokale handel.
Forslaget er blevet aktuelt af, at den trafik, der kører igennem
kvarteret bliver lagt om til gittervej.

Kuhlausgade 32

Ib

M~J I-~~ 20/z. .1'1
1-1 L 2. z. J'()

Til
Husejerforeningen i Strandvejskv·a rteret
ved Ole Faurhøj fmd.
Berggrensgade 12
2100 København 0.

19.02.94

Ad GENERALFORSAMLINGEN

Forslag til dagsordenens pkt.:6 : Kildesortering af affald og
beholdere
FORSIAG om at skrive til R 98 for at få gang i et samarbejde med
det formål:
At finde ud af hvor mange dele affaldet skal bestå af i fremtiden så
sortering ved kilden kan lægges til rette i god tid"
At finde frem til en bedre beholder eller stativ i forhaven som ikke
skæmmer indgangen og kvarteret men tvært om støtter de
historiske huse. I visse kommuner findes gode eksempler.
At evt. nye beholdere som skal passes ind tager hensyn til det
historiske miljø og lever op til den bevarende lokalplan.
For at hjælpe bestyrelsen i dialogen med R 98 foreslås at der tages
initiativ til en gruppe som kan forberede oplæg.
Det foreslås at der på Generalforsamlingen i 1995 fremlægges et
eller flere forslag- til debat og evt. vedtagelse.
Kuhlausgade 32

I 7--
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Til
Husejerforeningen i Strandvejskvarteret
ved Ole Faurhøj fmd.
Berggrensgade 12
2100 København 0.
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19.02.94

Ad GENERALFORSAMLINGEN

Forslag til dagsordenens pkt.:6 : Kildevælds Plads

FORSLAG om at skrive til kommunen med det formål
At der lægges brosten på den del af Kildevælds Plads, der er
nedlagt som P - plads.
En belægning med brosten vil føre pladsen tilbage til sin historiske
oprindendelse og virke forskønnende. Dette styrker vedtagelsen af
den bevarende lokalplan for Strandvejskvarteret.
At Kildevælds Plads tages med i den plan der er på vej for byens
torve og pladser.
Derved kan pladsen blive en bedre ramme om forsamling og
festlighed i kvarteret. ( f.eks. i kulturbyåret 1996 )
Kuhlausgade 32.

Husejerforeningen
i Strandvejskvarteret

Opstilling af aviscontainere.

Til behandling under generalforsamlingens pkt 5, følger hermed som lovet - nærmere om opstilling af aviscontainere:

R98 har tilskrevet foreningen om, at man nu havde fremstillet en ny type
aviscontainere (R98 kalder dem "papirbeholdere"), som man ville foreslå
opstillet som følger:
- 3 beholdere på hver side af Kildevældstorvs midteranlæg. (lalt 6 stk).
- 3 beholdere i "nedre" Berggreensgade.
- 2 beholdere i hver af legearealerne i sydenden af Weyses-, Kuhlaus-,
N W Gades-, Heises~ og H C-Lumbyesgade. (lait 10 stk).
Dvs ialt 19 beholdere der vil kunne optage papir fra ca 425 beboelser. Der
mangler så beholdere til ca 200 beboelser.
Bestyrelsen kan ikke acceptere disse forslag, men vil i stedet foreslå, at
der opstilles beholdere på de 2 hjørner på torvet hvor der stadig er "butikker", flere i "nedre" Berggreensgade - skjult bag bøgehække. - Samt
endvidere i "øvre" Berggreensgade - også skjult bag bøgehække, og i
"Landskronagadeenden 11 af de andre sidegader.
Bestyrelsen ønsker på generalforsamlingen en indgående drøftelse af placeringerne af disse beholdere. - Det er nu snart mange år siden sagen var
oppe første gang. - Dengang med nogle beholdere der mildt taget måtte
karakteriseres som "rædsler", og som ville have misprydet vores kvarter.
På generalforsamlingen vil billeder af de nye beholdere blive vist.
Bestyrelsen
Februar 1994
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DRIFTSREGNSKAB 93 & BUDGETFORSLAG 94
REGNSKAB 93

BUDGET i 99:3

forslag til
BIJDGET 1994

471 .201)

471,200

5.000
1. 1)1)0
1. 000

1. 1)1)1)

Me,jlemskontin,Jent for 1993., . . • ,,,,, . .. , , ,,, . ,, .• ,Kr.47i ,200,00
Kr , :3,481,09
Renter : Girokonto 90293111
459,89
Bankkonto 313711253- 1 Kr.
16,7.S,.,,.Kr , 3.957,73
Bank~onto 313700413-5 Kr,
0, 1)1)
Sa I g af j u1ek or t . . , ..... , .... . ......... , . . ........ Kr .
Indskud,,, . , , .. , . , , , , , , , , , , .. , , , , , . , , , , , , , , , , , , , , , Kr , 1. 641), 1)0
Indtægter ve,j 100-årsfest .............•........... Kr. 25.67.S,1)0

0
2.000

-----------------------------------------------------------------------------------------------478.201)

474.201)

1. Rensning og vedligeh. af brøn,je ,Jg k[,,akker ....... Kr . 107.71:3,66 //~-

70.000

90.000

2. Vedli,~ehol,jelse af vandledninger .............. .. .. Kr.

0,00

25.000

25. 01)0

3. Ve,jii,~eholdelse af gader, beplantning, skilte mv .. Kr. 194 .278,27

100 . 000

70.001)

0,01)

0

0

140.000

140.000

INDTÆGTER iALT

Kr.502.472,7:3

4. Vej anlæg , , ,, ,, ,, ,,,,,,, ,.,, ,,,,,,,,, , ,, , ,,,, ,, ,., ,Kr,

/40

5. Fællesantenneafgift til KTAS-kabelTV mv ........... Kr.1:38.5.SE.,.:3.S

/

6. Tryk af beretning , mødeindk.,ref.,KILDEN mv ....... Kr. 16.752,85

20.000

20. 01)1)"""'

0,00

15.000

l.S 000 :..

6b 100 års jubilæum ........ . ........... ....... ....... Kr. 85.587,9.S

:35. 000

0

7. Lokaleudgifter .. .. . . . ... .. ... .........•....•...... Kr. 16.538,90

20.000

20.001)

6a Håndbo,~ for husejere ..... . ........ .. ........ .. .... Kr.

.

~

8. Forsikr in,~ ..... . . , .......... .... . . ........ ... • .... Kr .

1 . 85 7, 00

2.000

2. 000

9. Siatsti,jen,je og Østerbros Grnndejerforening .. . .... Kr.

1.000,00

1. 000

1.ooo

10. EDB-adm,, porto, gebtrer, mi,jer mv ............... . Kr,

5.901,75

9.000

9.000

11. ielef,Jnomkostninger ... , .............. , .. , ...••••.. Kr.

:3.092,00

3' 01)0

3.000

12. Formandens og kassererens administration ..... . , ., .Kr . 13 . 450,00

13. 1)1)1)

14. 1)01)

1:3. Redaktør KILDEN •.. •. .................. ,, .. • , ... . . . Kr.

4. 000, 00

4 ,,001)

4 . 000

14. Gaver ........................ . .... . . . . , ... . . .. , ... Kr.

1. 756, 2.S

1•01)1)

1.ooo

15, Anska f felse og reparation af materiel ............. Kr.

830,50

3.000

2.000

i6. Fællesaktivitete 1· , ... . ........... .. .. . .... . , ...... Kr.

:3.04€:,oo

5.000

5.000

17. Honorarer for k,,nsulentbistand .. .. ..... .... ....... Kr.

1.Jt:0,00

10.000

5.001)

18. Afskrevet kontingent. ; .. ·.......................... Kr.

1.122,00

i 9. Rentei;d,Ji f ter ..... , .... . ..... , ........ .... . . . , ... . Kr .

879 .54
I

4.000

I

-----------------------------------------------------------------------------------------------IJOG i FiER !ALT
Underskud 1-l / Overskud (+I
!ALT

477. 01)0

Kr.598. 14.S,02

(-l Kr. 95.672,7:3
Kr .502.472,7:3

(+I

1. 200
478.200

430,000

(+)

44 .200
474 .200

Bestyrelsen foreslår 1Jæn,jret k,Jntin•Jent - kr. 1.200 pr .. &r ( Østerbrog .: 1.000 ). Da renten er faldet og da formuen i 199:3 er negativ (-15 .839,49) er der bugetteret med renteudgi f ter indtil kontingentet bliver betalt. Betal derfor venligst til tiden så vi sparer renter - og besvær med rykkere! 1
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STA TUS ULTIMO 1993

Beh,) ldni nger 31, 12, 1993:
-- Kontant Kr,
Kr,
-- Bank

1:3 , 007, 9.S

-- Giro

10,643,66

STATUS 1992

3,304, 88

Kr,

26,9.56,49

2.54, 21 I), 77

Kontingentrestancer: 92: 200 I 92: 7,200

Kr,

7,400,00

3,600,00

AKTIVER IALT

Kr,

34 ,:3.56,49

257 ,810,77

Skyldige omkostninger 1993:

Kr ,

SO, 19.5, 80_

176,977,79

Kr,

Foreningens nett,,formue :31, 12, 1993:
-- Formue Oi ,01 , 1993

Kr,

-- Driftsunderskud 1993

Kr, -9.S,672,29

79,832,98

Kr, -1.S,839,31

79,832,98

0,00

j, 000 I 00

34,356, 49

2.57 , 810, 77

Forudbetait kontingent
Kr .

PASSIVER IALT

Foreningens formand

Fo reningens kasserer

&tr#/{jtM~
Ars regnskabet revideret og beholdningerne fundet tilstede,
Foreningens revisorer

K;benhavn d,

jt}_ /1'77-tffe?/ /f/9(

/{Jk_JU/~v ,J dfitf/_
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KILDEN
Nr. 1 - April 1994

Specialnummer om

FJERNVARME
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KILDEN
er Husejerforeningen i Strandvejskvarterets beboerblad, og udgives af denne forening under ansvar
af bestyrelsen og den af bestyrelsen
udpegede redaktør, som p.t. er:
Carsten Ohmsen
Heisesgade 3 7
2100 København 0
Tlf.: 31 18 01 90
Alle meddelelser fra bestyrelsen er
mærket med

Hu1ejcrfottningco
i Strand,·cjuva.ncre1

Redaktionen modtager meget gerne
ideer, oplæg, artikler, meddelelser
osv.

Bestyrelsen 1992/93:
Ole Faurhøj - formand
Berggreensgade 12
Tlf. 39 29 23 67
(kloaker, R98 og parkering)
Christian Sonne - næstformand
Heisesgade 49
Tlf. 39 29 54 51
(gader og trafik)
Niels Ingvartsen - sekretær
Homemansgade 29
Tlf. 39 29 42 18
(facader og materiel)
Anne Grete Holmsgaard
N.W. Gadesgade 48
Tlf. 31 18 07 92
(haver)
Carsten Ohmsen
Heisesgade 3 7
Tlf. 31 18 01 90
(KILDEN, fællesantenneanlægget
og I 00 års jubilæet)

Kasserer:
Oluf Greisen
Kuhlausgade 46
Tlf. 39 29 60 62

2

Leder
Varme-kulde-kondi og fællesskab.
Dette nummer af KILDEN handler udelukkende om fjernvarme. Den
dyre fjernvarme, som de fleste af husejerne hænger på. På forrige
generalforsamling hørte vi glimrende indlæg fra en mængde eksperter.
Vi måtte erkende, at mange vandbeholdere hængte med hovedet
nedad, at shuntventilerne var unødvendige, og at det er umuligt at
sænke returvandstemperaturen uden samtidig at umuliggøre opvarmning af andensals lejlighederne.
Christian Sonne - vor udsendte medarbejder - har derfor skrevet
dette nummer af KILDEN, som udkommer på et tidspunkt af året, som
er optimalt, hvis der skal ombygges fjernvarmeanlæg. De fleste har vel
allerede lukket for varmen.
Redaktøren undlader traditionen tro aldrig at understrege
fællesskabets betydning for trivselen i vort kvarter. I forbindelse med
denne varmeleder erindrede jeg en lille episode fra en utrolig kold
fastelavnsfest, som jeg gerne vil delagtiggøre læserne i.
Det drejede sig nemlig om kulde-varme og fællesskab - et
fællesskab - som mange fornemmer er ved at sygne hen.
Den dag, som jeg snakker om, var fastelavnsdag. Vinden stod i
nord-øst, hård til stiv kuling, der var meldt fare for overisning i
samtlige sunde og bælter, temperaturen nærmede sig IO minusgrader.
Rønnebærtræerne i Berggrensgades østlige ende skulle danne ramme
om ophængning af 4 fastelavnstønder. I alt to fædre var mødt op for
at sikre, at kvarterets børn fik nogle tønder at slå på. Det var ikke,
fordi arbejdet egentligt var hårdt. Det var mest det med kulden, som
gjorde ondt.
Da vi var halvt igennem arbejdet med at trække den stivfrosne
tørresnor gennem de alt for små huller i tønderne, fik vi begge varme
om vore iskolde fædrehjerter, for vi øjnede en far i det fjerne på vej
mod tøndeophængningsstedet med to festligt udklædte børn på slæb.
Endelig lidt hjælp til de stivfrosne fingre. Da det lille selskab var
helt nær ved to af de ophængte tønder, faldt sætningen fra den
træningsdragt- og pandebåndsklædte far: De to mænd holder lidt øje
med jer, mens far løber sig en tur, hvorefter vi så den engagerede
fars fodspor i den hårde frostsne og hans fodsåler på de stødabsorberende løbesko i 400 kr.'s klassen, mens han veltilpas plejede sit
image som den veltrimmede dynamiske et eller andet.
Tilbage stod vi så - to stivfrosne 68'ere klare til at se efter de
tilbageblevne børn, ivrigt analyserende episoden og med et lille håb
om snarligt at indtage varm kaffe hos formandinden i de hyggelige
fjemvarmeopvarmede stuer.
Tilbage står vi så med spørgsmålet: Hva fa'en gør vi med
fastelavnstøndeme, når alle os gamle 68'ere snart mener, vi har taget
vores tøm, og den næste generation af forældre gør mere ud af at
dyrke deres narcissistiske tilbøjeligheder, i stedet for at yde lidt til
fællesskabet for deres egne børn? Til den tid kan man sikkert betale
en arbejdsløs for at stå i kulden og hænge tønder op.
Men nu over til det med varmen - her er mange penge at spare!

Fjernvarme - et varmt emne
Hoveddelen af denne artikel om fjernvarme er hentet for det materiale, som V armeforsyningen
udleverer til de orienteringsmøder, man jævnligt afholder for forskellige varmekunder. Materialet
er udarbejdet i samarbejde med Københavns Kommunes Rådgivende Ingeniørkontor.
Derudover er materialet enkelte steder suppleret med egne erfaringer, men det skal understreges,
at vi i bestyrelsen IKKE giver os ud for at være fjernvarmekonsulenter, eller har kontakt til
bestemte firmaer.
Et godt fungerende varmeanlæg kan spare penge - et dårligt fungerende anlæg kan koste penge.
Ændringer kræver professionel bistand først og fremmest fra et autoriseret VVS-firma - fa altid
tilbud fra 2 firmaer, hvis du skal havt lavet noget om, og husk, der er mulighed for at fa støtte til
forbedringer af varmeanlægget (50% af arbejdslønnen - 2.000 kr., som reglerne er p.t.).
Der søges - inden arbejdet udføres - på grundlag af et overslag. Ansøgningsskemaer fas bl.a. på
biblioteket.

Tilslutningspligt
Københavns borgerrepræsentation har besluttet, at vi alle skal være tilsluttet fjernvarme inden år
2003. Tænker du i den anledning på at fa fjernvarme, så hop ikke på det første og bedste tilbud men sørg altid for at indhente pris fra 2 autoriserede VVS-installatører med forstand på
fjernvarme - allier dig evt. med en rådgiver.

Hvilken type anlæg
Vedr. valg af anlæg står valget mellem at vælge en unit, hvor hele anlægget er bygget ind i en
kompakt enhed på størrelse med et stort køleskab eller et såkaldt split-anlæg, der er delt i en
separat varmeveksler og varmtvandsbeholder.
Fordelen ved unit'en er, at den ikke fylder så meget og ser pæn ud. Ulempen er, at der er færre
reguleringsmuligheder, og at det kan være svært og kompliceret at skifte dele ud.
Splitanlægget fylder mere; der er flere og nemmere reguleringsmuligheder, udskiftninger er
lettere, og hver enhed kan optimeres separat.
De fleste eksperter, vi har talt med, anbefaler split-anlæg. Så vidt vi ved behøver der ikke at være
større prisforskel på de to typer anlæg.

Varmeforsyningens krav til anlægget
I.

Afkølingen - dvs. temperaturforskellen mellem fremløb og returløb - (kan aflæses på
termometrene på ledningerne) skal være mindst 40°C, målt som et gennemsnit over året.
Fremløbstemperaturen reguleres fra Varmeforsyningen og ligger som regel mellem ca. 80 og
I 00° - højst om vinteren.
3

Om sommeren, hvor kun varmtvandsbeholderen bruger fjernvarme, eller hvor der kun
produceres varmt vand, vil afkølingen som regel være mindre. Til gengæld skulle afkølingen
så gerne være større om vinteren, hvor der er behov for meget varme.
2.

Returløbstemperaturen skal være max. 50°C.
Disse krav er fastlagt for at sikre, at den enkelte kunde udnytter varmen i fjernvarmevandet
rimeligt effektivt. Det er dyrt at bygge og vedligeholde ledningsnettet, at varme vandet op og
at transportere det rundt til de enkelte ejendomme.
For hver grad, returtemperaturen kan sænkes, sparer Varmeforsyningen(= kunderne) 3-4
mill.kr.
De to grav er nemme at kontrollere, idet de direkte - løbende kan aflæses på de to termometre
på henholdsvis fremløbs- og returledning.
Gør det derfor til en god vane jævnligt at gå en tur i kælderen, zig-zag dig mellem gamle ski,
møbler og halvtømte flyttekasser frem til fjernvarmeinstallationen og kontroller afkøling og
returtemperatur. Et termometrene i stykker, så få dem skiftet - og kan dit anlæg ikke klare
kravene her i vintermånederne, er der nok behov for at få en fagmand til at se det efter i
sømmene.Forinden kan du dog selv prøve sig frem ved at følge nogle af rådene nedenfor.
Da Varmeforsyningen (og du selv) sparer penge, hvis dit anlæg fungerer godt, belønner de
husejere med anlæg, med en større afkøling end 45° ved, at de f'ar penge tilbage. Til gengæld
straffer de husejere med dårligt fungerende anlæg, hvor afkølingen er mindre end 35°C med
en ekstraopkrævning. Ved en afkøling mellem 35 og 45° sker der ingenting.

GENNEMSNITLIG ÅRLIG AFKØLING

Årligt forbrug I MWh
------ X

Årllgt forbrug i m3

=

860 = ____ ~~•- - - - - - -

HVIS AFKØLINGEN ER MELLEM 35 OG 45°C

SKER INGEN TILBAGEBETALING OG
INGEN EKSTRA OPKRÆVNING.
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Du kan følge med i dit fjernvarme/orbrug ved at bruge følgende vejledning og
skema
Sådan bruges skemaet
De kan følge forbruget måned for måned, hvis De den første dag i hver måned aflæser Deres
3
MWh-måler og m -måler. Aflæsningen noteres i kolonnerne med målervisning. Er De
dampkunde, kan De ikke bruge kolonnerne med KWh og Afkøling.

Beregning af forbruget
Når De beregner forbruget, skal De gange det aflæste forbrug med målerens faktor.Faktoren
kan være 1,0, 2,5, 10,0 eller 100,0, og den står på måleren. De kan også for faktoren oplyst af
V armeforsyningen.
Sådan beregnes afkølingen
Afkølingsberegningen gælder kun for vandkunder. De skal dividere årsforbruget i MWh med
3
årsforbruget i m og derefter gange med 860. Resultatet er Deres årsafkøling i celsiusgrader.
De kan på tilsvarende måde beregne afkølingen for hver måned. Om sommeren vil afkølingen
være noget lavere end årsgennemsnittet, og om vinteren lidt højere.
Forventet forbrug og det virkelige forbrug
Vil De kontrollere, om der er overensstemmelse mellem Deres forventede forbrug og det, De
reelt bruger, er det nødvendigt at fordele det forventede forbrug på de enkelte måneder. Vi har
beregnet, at forbruget som gennemsnit fordeler sig således på månederne:
Jan.: 14,6% Febr.: 13,8% Mar. 12,8% Apr. 9,6% Maj 5,8% Jun. 3,5%
Jul. 2,6% Aug. 2,6% Sep. 4,2% Okt. 7,0% Nov. 10,3% Dec. 13,2%
Hvis De ikke kender Deres normalårsforbrug, så få det oplyst hos Varmeforsyningen.

Varmeåret
Varmeåret forløber som kalenderåret for måneds- og kvartalsaflæste kunder. For årsaflæste
kunder løber varmeåret imellem to årsaflæsninger.
Eksempel på anvendelse af skemaet er vist på næste side:
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Københavns Kommunes

Københavns Belysningsvæsen
Varmeforsyningen

Rådgivende Ingeniørkontor

HOLD ØJE MED rORBRUGET.
Bygning : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Ar:

Måler nr.:

I
Dato

Målervisning
MWh

m'

forbrug
faktor:
MWh

--

----------

forventet
faktor:

forbrug

m'

--

Afkøling

MWh

oc

--

--

--

Ars forbrug
MWh-"forbrug
Gennemsnitlig afkøling
i varmeåret

6

.
m'-forbrug

860

=

=

oc.

I
I

Gode råd om fjernvarme
Varmeanlægget
1.

Radiatorer:
Alle radiatorer bør være forsynede med termostatventiler i en god kvalitet. Husk, at
ventilerne skal sidde frit (ikke bag gardiner, eller dybt inde under vinduesplader osv.) for at
fungere rigtigt. Er der flere radiatorer i et rum, skal alle radiatorer være i funktion, og
termostaterne stilles nogenlunde ens - for at få den bedste afkøling.

Korrekt brug af radiatorer

J

.

1.

Iu,
~

--

.Jd_._,

.}]

efter
Termostatventilerne kan sætte sig fast; ofte kan problemet løses ved at give dem et dask (på
metallet!) med en hammer, men af og til må man skifte stiften i ventilen ud, hvilket kan
ske (uden at tappe vandet af anlægget) ved at fjerne selve termostathovedet, skrue st iften
ud med en svensknøgle og erstatte den med en ny fra den nærmeste VVS-installatør.
Hvis det er en gammel termostatventil, betaler det sig måske at skifte den helt ud?
2.

Påfyldning afvand:
Sørg for, at der er fyldt tilstrækkeligt med vand på anlægget, og at radiatorerne er luftet godt
ud. Når du fylder vand på, så sørg for, at slangen er fyldt med vand, inder der lukkes op til
varmeanlægget, og at der er tryk på slangen, så der ikke kommer unødig luft i anlægget.
Husk, at anlægget skal være i ro, og at der skal være slukket for cirkulationspumpen under
påfyldningen.

3. Fremløbstemperatur:
Den rigtige fremløbstemperatur på centralvarmeanlægget afhænger af vind og udetemperatur.
På splitanlæg reguleres fremløbstemperaturen på en termostatventil oven på varmeveksleren.
~

Kombinationen af fremløbstemperatur og radiatorindstilling skal være sådan, at radiatoren
udnytter varmen i vandet bedst muligt, dvs. den skal være varm i toppen og kold i bunden.
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Udvendig

Fremløbs1empera1ur I

0

c

ved

temperatur

I °C

-16
-14
- 12
- 10
-8
-6
-4
-2
0
+2
+4
+6
+8
+10
+12

Valg af fremløbstemperatur

Hcen.,9
4.

ta,bellen

Vindstille

Jævn blæst

S1ærk blæst

79
75
72
69
65
62
58
55
51
47
43
40
37
35

83
79
76
73
69
66
62
59
55

87
83
80
73
70
66
63
59

51
47
43
40
38
36

55
51
47
44
42
40

77

op ved.. vcu-meanl0'8~et

Fremløbstemperatur, automatik:
Fremløbstemperaturen kan reguleres automatisk ved hjælp af en såkaldt klimastat, der ud fra
udetemperatur og ønsket indetemperatur styrer fremløbstemperatur eller cirkulationspumper.
Klimastaten kan programmeres, så den varierer varmen afhængig af tid, dag osv. - f.eks. med
natsænkning og særlige weekend-programmer. Klimastater findes i mange udgaver og
prisklasser.
Hvis man ellers har et velfungerende anlæg, er jeg skeptisk over for, om investeringen i en
klimastat kan betale sig med det trods alt relativt beskedne varmeforbrug, de fleste af os har.
Men vil man gerne have lidt at lege med og evt. slippe for at gå i kælderen et par gange, så

5. Cirkulation:
Det varme vand i varmeanlægget cirkulerer rundt ved hjælp af en cirkulationspumpe. På de
fleste pumper kan cirkulationshastigheden reguleres (på de grønne Smedegårdspumper sker
det bag på).
Jo hurtigere vandet drøner rundt i anlægget, jo mindre varme kan det nå at afgive i
radiatorerne - hvilket giver en dårlig afkøling. Vandet skal derfor cirkulere så langsomt som
muligt. Cirkulationshastigheden på pumpen skal altså normalt indstilles så lavt som muligt.

Kan du så ikke få varme nok, er det bedre at øge fremløbstemperaturen end at øge
cirkulationshastigheden på pumpen.
En anden måde at sænke cirkulationshastigheden på er at montere en såkaldt strengreguleringsventil på cirkulationsledningen. Ventilen kan reguleres,så den kun tillader en
begrænset vandmængde at passere. Herved reduceres cirkulationshastigheden.
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Det varme brugsvand
6.

Vandtemperatur:
Temperaturen på det varme brugsvand kan reguleres ved hjælp af en termostatventil (på
varmtvandsbeholderen v. splitanlæg). Da kalkudfældningen fra vandet stiger kraftigt ved
temperaturer over 50°C, er det ikke tilrådeligt at køre med en højere temperatur.
Temperaturen kan aflæses på et termometer, der normalt er placeret på selve varmtvandsbeholderen.

7. Vandspild:
Utætte pakninger, løbende cisterner og dryppende vandhaner kan koste mange penge - ud
over at det er spild af naturens ressourcer. Se også pkt. 8 om cirkulation.

ALMINDELIG VANDHANE

.J

WC - CISTERNE

Langsomt dryp

ca.

7 m 3 pr. år

Løber så det næppe ses : 100 m3 pr. år

Hurtigt dryp

ca.

30 m3 pr. år

Løber så det tydeligt ses : 200 m 3 pr. år

Løber foroven - dryp : ca. 100 m 3 pr. år

Løber så det giver uro

: 400 m 3 pr. år

8. Cirkulation:
Det varme vand i ledningen vil normalt stige til vejrs i rørene, og det kolde vand vil synke
til bunds. Hvis dette er tilstrækkeligt til at sikre en cirkulation i din varmtvandsledning, er
du heldig,fordi du så ikke behøver en cirkulationspumpe for at :fa det varme vand til at
cirkulere.
Cirkulationen skal sikre, at der kommer varmt vand næsten med det samme, der åbnes for
hanen (uanset hvilken hane på ledningen der åbnes). Kravene til nye anlæg er, at der ikke må
gå mere end 10 sek., før det varme vand er oppe på fuld temperatur - ellers rar man alt for
meget vandspild.
Skal dit anlæg have mere end 10 sek., før der er varmt vand, er det nok klogt at fa installeret
en lille cirkulationspumpe på varmtvandsledningen (f.eks. en lille Vortex pumpe eller
tilsvarende).
Da pumpen bruger strøm, og varmtvandsrørene afgiver varme, og du formentlig ikke bruger
varmt vand om natten, kan du koble pumpen til et almindeligt tænd-og-sluk ur, som sørger
for, at pumpen og dermed cirkulationen stopper om natten.
Også for varmtvandsledningen gælder det, at cirkulationshastigheden skal være så lav som
muligt for at :fa den bedst mulige afkøling af fjernvarmevandet og varmtvandsbeholderen.
Metoderne til at opnå dette er de samme som for cirkulationshastigheden på varmeledningen
(lav rotationshastighed på cirkulationspumpe, strengventil).

V ARMEFORSYNINGEN
Gode råd om afkøling af fjernvarmevandet
For at opnå den bedst mulige afkøling af fjernvarmevandet beregnet som den gennemsnitlige
afkøling over et helt år mellem fjernvarmefremløb og fjemvarmereturløb, foreslår Varmeforsyningen følgende:
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For at opnå en god afkøling af fjernvarmevandet skal der være en tilsvarende god afkøling over
radiatoranlægget og varmtvandsbeholder(en/ne).
A: Hæv fremløbstemperaturen til radiatoranlægget.
B: Sænk temperaturen på det varme brugsvand.
adA:
En god afkøling over radiatoranlægget opnås ved, at der løber den mindst mulige vandmængde
gennem den enkelte radiator.
Prøv at regulere varmeanlæggets cirkulationspumpe ned på et lavere omdrejningstal. Hvis der
ikke er en reguleringsmulighed på pumpen, må der monteres en reguleringsventil i ledningen, en
såkaldt strengreguleringsventil.
Spørg en VVS-installatør.
Den bedste mulighed for en god afkøling opnås endvidere ved at benytte alle radiatorer i et rum.
Føl på afgangen afradiator(en/eme). Den/de skal være kolde i bunden.
Hvis det herefter viser sig, at der ikke bliver varmt nok i rummet, må man herefter først hæve
fremløbstemperaturen til radiatoranlægget og først derefter hæve vandmængden.
Aflæs fremløbstemperaturen ved varmeveksleren. Prøv at åbne lidt for reguleringsventilen på
varmeveksleren.

Betjening af radiatorhaner/ - ventiler/ - termostater

De gammeldags radiatorhaner regulerer meget dårligt. De er meget vanskelige at indstille således,
at man opnår lige netop den vandmængde gennem radiatoren, som kræves for at opnå den
ønskede rumtemperatur.
Luk helt for radiatoren og lad den blive helt kold. Prøv derefter at åbne for radiatorhanen en lille
smule, medens De holder på tilgangsrøret. Vent et øjeblik! Prøv igen.
Når De kan mærke, at det varme vand begynder at løbe ind i radiatoren, stopper De bevægelsen
og afventer, at radiatoren bliver fyldt med varmt vand.
Føl på afgangsrøret, om det vand, der forlader radiatoren, er koldt.
Hvis man kan holde på afgangsrøret uden at brænde sig, er afkølingen god.
Radiatorventiler regulerer bedre end-haner, ændringen afvandmængden gennem radiatoren sker
mere flydende.
Hvis radiatoren er for varm i bunden, lukkes ventilen en lille smule.
Radiatortermostater indstilles til den ønskede rumtemperatur og skal derefter ikke betjenes mere.
Ønsker man at hæve rumtemperaturen, åbnes termostaten en lille smule.

Hvis man efter disse radiatorventiløvelser ikke kan opnå den ønskede rumtemperatur, må man
hæve fremløbstemperaturen til radiatoranlægget.
Hvis man ikke kan styre afkølingen over radiatoren, er det måske en ide at skifte til en anden og
mindre hane/ventil.
Spørg en VVS-installatør.
Hvis det kniber med fordelingen af varmen til de enkelte radiatorer (f.eks. radiatorer på 1. sal),
skal der foretages en indregulering af hele anlægget.
Spørg en VVS-installatør.

adB:
Hold også øje med fjernvarmevandets afkøling i varmtvandsbeholderen. Fjernvarmereturvandet
skal afkøles så meget, at det forlader varmtvandsbeholderen med 45°C eller mindre.

J

Temperaturen af det varme brugsvand anbefales at være ca. 50°C. Måske kan man klare sig med

4s c.
0

Prøv at lukke varmtvandsbeholderens reguleringsventil en lille smule.
Såfremt Deres varmtvandsbeholder ikke er blevet renset inden for de sidste to år, kan det antages,
at denne på grund af tilstening kan være en af årsagerne til den dårlige afkøling.
Det kan være svært at opnå en god afkøling om sommeren, når man kun bruger varmtvandsbeholderen, men da varmeforbruget til fremstilling af varmt brugsvand i sommerperioden kun udgør
en lille del af det samlede varmeforbrug, f'ar det ingen væsentlig indflydelse på det endelige
gennemsnitlige årlige afkølingsresultat.
Såfremt intet af ovennævnte hjælper, kan det være nødvendigt at ombygge radiatoranlægget,
f.eks. i form af opsætning af flere/større radiatorer.
For at forebygge misforståelser gør vi opmærksom på, at en ombygning af radiatoranlægget ikke
vil medføre et større varmeforbrug, men kun vil medvirke til at give en anden varmefordeling i
huset og ikke mindst en forbedre afkøling.
Den nye effekttarif er derfor tilpasset ovennævnte forhold, fordi man efter den gamle tarif netop
ville have fået en forhøjelse af ejendommens effektbetaling grundet en udvidelse af
radiatorhedefladen.
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Har I en (billig) ledig etage?
Jeg har forelsket mig i kvarteret og har lyst til at bo lidt
tættere, end man gør i en almindelig opgang - meget gerne
sammen med nogen, som vil være med til fællesspisning af
og til. (Jeg er god til at lave mad!)
Jeg er 36 år og underviser - ind imellem - i dansk og læser
psykologi.
Helst andel. Indskud ca. 35.000, husleje (incl. lys og varme)
ca. 2.600.
Kontakt: Lisbeth på tlf.: 31 54 50 38

DEADLINE:
Næste nr. af KILDEN udkommer medio juni.
Deadline 1. juni.

KILDEN
Nr. 2 - Juni 1994

Ejendommen wKlldevæld", nu Nr. 49 og 49 A paa Strandvejen, respektive Matr. Nr. 916 og 917.

Sommernummer

I
KILDEN
er Husejerforeningen i Strandvejskvarterets beboerblad, og
udgives af denne forening under
ansvar af bestyrelsen og den af
bestyrelsen udpegede redaktør,
som p.t. er:
Carsten Ohmsen
Berggrensgade 16
21 00 København 0
Tlf.: 31 18 01 90
Alle meddelelser fra bestyrelsen
er mærket med

HuJ.cjcrforcningcn

i Strand\·cjskvartcrc:1

Redaktionen modtager meget
gerne ideer, oplæg, artikler,
meddelelser osv.

Bestyrelsen 1992/93:
Ole Faurhøj - formand
Berggreensgade 12
Tlf. 39 29 23 67
(kloaker og parkering)
Christian Sonne - næstformand
Heisesgade 49
Tlf. 39 29 54 51
(gader, trafik og fjernvarme)
Niels lngvartsen - sekretær
Hornemansgade 29
Tlf. 39 29 42 18
(facader/lokalplan og foreningens materiel og kælder)

R
__h

F

C

Leder
Måske er det kursfaldet på obligationsmarkedet, måske er det
den ulidelige venten på det lune sommervejr, måske er det
det økonomiske opsving? Hvem ved? Men der er ingen tvivl
om, at det kribler i husejernes slappe kontormuskler efter at
komme i gang med livsværket: Et 100 år gammelt byggeforeningshus. Det vrimler med containere, og storskraldet hober
sig op på fortovene. Børnene tegner med gule murstensrester
på den nye sorte asfalt, mens håndværkerbilerne tærer på de
sparsomme parkeringspladser.
Alt ånder af energi og virkelyst i de små hjem.
En husejer har været så genial at restaurere de gamle
vinduer i sin ejendom, og han er faktisk kommet frem til til ,
at det godt kan betale sig, selv om det er et stort arbejde.
Hvor smukt det kan gøres, kan beskues i Heisesgade 43.
Denne husejer har været så venlig at tilstille Kilden en
minutiøs beskrivelse af restaureringsarbejdet, trin for trin, så,-\
selv ikke drevne hobbyhåndværkere kan foretage manøvren.
Dette være en opfordring til andre husejere, der giver sig i
kast med restaureringsarbejder om at gøre ligeså.
Vi har nu undgået endnu et sæt uharmoniske termovinduer,
produceret til konkurrencepris på et eller andet inferiørt
vestjysk tømmerværksted og kan nu kun håbe på, at andre får
mod på at restaurere de gamle oprindelige vinduer.
Under alle omstændigheder - TAK til husejeren for den
fine beskrivelse. Artiklen bringes i dette nummer af KILDEN.
Forsiden af dette nummer forestiller den legendariske kro
"Kildevæld", som lå ca. der, hvor hullet til viadukten under
Østerbrogade befinder sig i dag. En del nytilflyttede husejere
har spurgt nærmere til kroens oprindelse; derfor dette billede.
Den gamle kro var et yndet udflugtsmål for københavnere før
i tiden. Den blev revet ned i begyndelsen af fyrrene, efter at
det store røde boligkompleks på Østerbrogade var opført. N L /
må vi nøjes med en svalende pilsner i vore egne eller
naboens forhave - men det er nu heller ikke så dårligt.

Jan Væver
Kildevældsgade 1 3
Tlf. 31 20 75 71
(haver og R98)

God sommer!

Carsten Ohmsen
Berggrensgade 16
Tit. 31 18 01 90
(KILDEN og historisk udvalg)

BEMÆRK!
Redaktionen flytter til mindre, men tidssvarende lokaler pr.
1/7-94. Stof til KILDEN skal fremover indleveres i Berggrensgade 16.

Kasserer:
Oluf Greisen
Kuhlausgade 46
Tlf. 39 29 60 62
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Hilsen den gamle Redakteur

---******---

DEADLINE til næste nr. af KILDEN er 1/19-94 kl. 24.00.

REFERAT FRA HUSEJERFORENINGENS GENERALFORSAMLING 1994
afholdt den 24.03. 1994, i Københavns Amatør Sejlklub.

Efter formanden, Ole Faurhøjs, præsentation af bestyrelsen : Christian Sonne (næstformand),
Niels lngvartsen (sekretær), Carsten Ohmsen (redaktør af KILDEN),Anne Grethe Holmsgaard (der
var forhindret i at være tilstede) samt foreningens kasserer Oluf Greisen, mindedes foreningens
mangeårige dirigent og festtaler ved 100 års jubilæet, Peter Elming, der blev trafikdræbt i
efteråret.
ad 1 VALG AF DIRIGENT
Søren Borch blev foreslået og valgt.
Dirigenten indledte med at konstatere at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til lovene.
ad 2 FORENINGENS VIRKSOMHED
Dirigenten gennemgik beretningen punktvis, og bestyrelsen supplerede mundtligt enkelte punkter.
Vedr. Gadevedligeholdelse : Skønt der i beretningen stod, at det kun var Berggreensgade, der
manglede kantstensopretning, oplyste Christian Sonne at bestyrelsen var opmærksom på de
steder, bla i Hornemansgade, hvor kantstenen punktvis var sunket.
Endvidere oplystes det at hullerne i HCLumbyesgade (ved Borgervænget) var kommunens ansvar,
samt at bestyrelsen - på opfordring fra flere medlemmer - ville sørge for en "cykelopkørsel " til
legearealet Berggreensgade/HCLumbyesgade.
Dirigenten efterlyste indlæg - forgæves - vedr. budgetoverskridelsen, der - som Christian Sanne
forklarede - var fremkommet ved, at bestyrelsen havde skønnet, at det var nødvendigt at
forsyne et par gadestrækninger med en ny asfaltbelægning.
Vedr. Parkering : En beboer - udfor en stillegadestrækning - var utilfreds med at politiet kun gav
advarsler og ikke bøder, hvis de blev tilkaldt pga ulovlig parkering i stillegaden.
Formanden lovede at kontakte politiet vedr. dette, da det helt klart er ulovligt at parkere i
stillegader.
Vedr. fællesantennen: Carsten Ohmsen henstillede til medlemmerne at de kontaktede KTAS ved
fejl eller udfald, da det - som med telefonen - alene er KTAS's ansvar at anlægget fungerer.
Bestyrelsen arbejder stadig på at få afsluttet de fejl og mangler, som anlægget havde, at ter
installeringen.
Vedr. fjernvarme : Efter den exord . GF, hvor der var indkaldt flere fjernvarmeeksperter (referat
udsendt), har Christian Sanne fået sit anlæg justeret/omgjort, efter de retningslinier, som
eksperterne anbefalede, og det ser umiddelbart ud til at dert har medført en halvering af
forbruget.
Bestyrelsen planlægger et stort "fjernvarmenummer" af KILDEN, hvor bla CS's erfaringer vil blive
viderebragt.
Det skønnes at "en pæn varmeregning" skal ligge på 8 -9.000 kr.lår.

Et medlem anbefalede at husejerne foretog månedlige aflæsninger, der, udover en fornemmelse
for forbrugsmønsteret, kunne blive en støtte overfor Belysningsvæsenet, såfremt varmemåleren
går i stykker, og forbruget skønsvist bliver fastsat (hvilket som oftest ikke er til forbrugerens
fordel) .
Vedr. Håndbog for Husejere :Et medlem anbefalede at bestyrelsen hyrede en arkitekt, for at få
bogen færdiggjort ( et forslag som sekretæren og kassereren forbigik i tavshed }.
Formanden undskyldte forsinkelsen med henvisning til at bestyrelsen var lidt matte efter 100-års
arrangementet, men lovede at det var højt prioriteret på næste års arbejdsplan.
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Vedr. foreningens materiel : Niels lngvartsen måtte desværre efterlyse en halvdel af foreningens
lille stige (!), men kunne til gengæld oplyse at de i beretningen efterlyste effekter, var blevet
tilvejebragt dagen efter udgivelsen.
De forslag om kvittering eller depositum (der har været forsøgt) ved materiellån, vil yderligere
belaste materielbestyreren (iflg hans egen mening), men større agtpågivenhed blev lovet.
Vedr. KILDEN : Formanden oplyste at udgivelsestakten for næste sæson, var blevet planlagt, og
hvert nummer ville oplyse om deadline for næste nummer, hvilket også fik redaktøren til at
efterlyse stof fra beboerne.
Vedr. generelt : Formanden afslørede lidt om bestyrelsens arbejdsplan for det næste år.
Da der ikke - før tidligst om 9 år (hvor husejerforeningen bliver 100 år) bliver tale om jubilæumsfester, vil bestyrelsen koncentrere sit arbejde - udover de daglige forretninger - om "Husejerhåndbogen" og kildeindsamling til "bogen om Kvarteret".
Desuden har bestyrelsen planer om at arrangere en fælles "antigrafittidag", og efterlyser i den
forbindelse "gode råd om fjernelse af grafitti.
Det fik straks en husejer til at videregive sine erfaringer med acetone, der skulle være effektivt
som grafittifjerner.
Beretningen blev ensstemmigt vedtaget.
ad 3 ÅRSREGNSKABET
Formanden gennemgik årsregnskabet; og skønt dirigenten efterlyste kommentarer, udeblev
debatten og regnskabet blev vedtaget uden stemmer imod; dog markerede 1 at vedkommende
undlod at stemme.
ad 4 LOKALPLAN/FACADEREGULATIV
Niels lngvartsen fremlagde bestyrelsens forslag om ophævelse af foreningens facaderegulativ .
Da den nyligt - af kommunen - vedtagne Lokalplan (som foreningen selv har anmodet om), er det
juridiske grundlag for "facadepolitikken", må foreningen, så der ikke opstår tvivl, ophæve
facaderegulativet, som et for medlemmerne bindende regulativ.
Bestyrelsen vil dog indarbejde facaderegulativet i "Husejerhåndbogen", som en vejledning i "god
skik og brug" ved facaderenovering; også fordi det indeholder mere detaillerede vejledninger end
lokalplanen.
Ophævelsen af facaderegulativet blev vedtaget; 3 stemte imod, og 3 markerede, at de undlod at
stemme.
ad 5 OPSTILLING AF AVISCONTAINERE
Formanden viste et billede af de nye containere, som R98 ville stille op, og præsenterede
samtidig bestyrelsens forslag, som var en modereret udgave

af det udsendte R98-forslag; men som det blev udtrykt, var bestyrelsen ikke begejstrede for
nogen af forslagene, og ville hellere arbejde videre , i samarbejde med Stadsarkitekten og
Miljøkontrollen, at få R98 til at gå ind på et forslag om en "centralopsamling" - af en eller anden
slags.
Under dette punkt foreslog dirigenten at et indkommet forslag - fra Jørgen Kuhlausgade 32 om
nedsættelse af en arbejdsgruppe, der skulle arbejde, dels med at klarlægge kommunens planer for
"kildesortering" af affald, dels med fremskaffelse af pænere affaldscontainere, skulle behandles
under dette punkt.
Efter en del debat, hvor der bla blev rejst forslag om - en central container ved "Sløjfen", hvorsom det blev sagt - 90 % af os alligevel kommer (er det pga flaskecontaineren ?), samt en
afhentning på linie med kemikalieafhentningen, blev det vedtaget at nedsætte en gruppe, der bla
skal arbejde for en eller anden form for central papirafhentning.
Til arbejdsgruppen meldte sig Søren Friis Mikkelsen og Jørgen Dahl Madsen og Peter Tommerup.
Bestyrelsen vil udpege et medlem og indkalde til møde.
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ad 6 INDKOMNE FORSLAG
Der var indkommet 5 forslag (hvoaf det ene allerede var behandlet), som blev oplæst af
dirigenten efterhånden som de blev behandlet.
Det første forslag, fra Janne Rasmussen Berggreensgade 58, om bemaling af legegadernes start
eller ekstra skiltning -var fremsat, da det kniber med at overholde parkeringsforbudet på
legearealerne.
Formanden lovede at se på skiltningen, der iøvrigt var blevet placeret af politiet, og indvilgede på opfordring fra bla forslagsstilleren - at skrive til politiet for at forsøge at få dem til at intensivere patrullieringen.
Dernæst blev 2 indkomne forslag vedr. Kildevælds Torv behandlet under et.
Det ene - fra Torkil Groving HC Lumbyesgade 55, foreslog at foreningen gjorde forsøg på at få
kommunen til at trafiksanere Kildevældsgade, bla med henvisning til den til kommunevalget
husstandsomdelte folder - fra Socialdemokratiet, hvor 3 nuværende medlemmer af Borgerrepræsentationen, skrev at Kildevældsgade ikke burde have gennemkørende trafik og Torvet
fremover burde bruges til samlingssted for bydelen.
Det andet - fra Jørgen Dahl Madsen Kuhlausgade 32, foreslog at få kommunen til at belægge
Torvet, eller dele deraf med brosten.
Begge forslagsstillere supplerede, det indsendte, med forslag om at der skulle nedsættes en
arbejdsgruppe, der - sammen med bestyrelsen, kunne arbejde med sagen.
Den følgende debat viste stor opbakning til intensionerne i forslagene, og ved en vejledende
afstemning vedtog GF, at nedsætte en arbejdsgruppe.
Til arbejdsgruppen meldte sig : Jette Bispbjerg, Jacob Brich, Jørgen Dahl Madsen og Torkil
Groving.
Bestyrelsen udpeger et medlem og indkalder til møde.
Endelig var der et forslag fra Jørgen Kuhlausgade 32, om at bestyrelsen skriver til kommunen
med det formål at få Østerbrogade omlagt til en boulevard - med træer, nu da Gittervej, iflg
planerne, skal tage noget af den trafik der - pt, kører ad Østerbrogade.
Christian Sonne lovede at bestyrelsen ville skrive til kommunen, for at minde dem om at det
aktualiseres med at få omdannet Østerbrogade til en "miljøprioriteret gennemkørselsgade"(som
det hedder i den kommunale terminologi), nu hvor Gittervej opprioriteres.
Et medlem foreslog at det blev bragt op for det lokale medlem af Borgerrepræsentationen.

ad 7 Budgetforslag

)

Formanden gennemgik budgetforslag for 1994 - uændret kontingent, og understregede - som
sædvanligt, at de 2 første punkter - rep. af kloaker og vandledninger, var totalt uforudsigelige,
samt at bestyrelsen havde indført et nyt punkt - "renter", da det er nødvendigt at optage en
kassekredit, for at kunne betale de løbende udgifter - indtil kontingentpengene begynder at
komme ind.
Der blev rejst forslag om at kontingentet skulle stige 1OOkr ./ hus, og at posten - rensning og
vedligeholdelse af brønde og kloakker, skulle stige med kr. 20.000,-(Hove Weysesgade 20-22 og
Kamstrup NW Gadesgade 19). bla med henvisning til at foreningen burde opbygge en formue hvis det går galt med kloaker eller vandledninger.
Da dirigenten vurderede det som mere vidtgående, end bestyrelsens budgetforslag, blev det sat
til afstemning først .
Forslaget blev vedtaget med 5 stemmer imod, mens 3 markerede at de undlod at stemme.
ad 8 Valg
Til bestyrelsen blev valgt :
Ole Faurhøj (genvalg), Carsten Ohmsen (genvalg) og Jan Væver ( nyvalg)
Som bestyrelsessuppleanter blev valgt : Dorthe Raaschou (nyvalg) og Jørgen Kamstrup (nyvalg).
Den ene revisor, som var på valg - Søren Friis Mikkelsen, blev genvalgt, og ligeledes blev
revisorsuppleanten - Gitte Vincent, genvalgt.
Endelig genvalgtes de 3 voldgiftsmænd - Adrian Schelling, Niels Hein og Margit Marienlund, og
voldgiftsmandssuppleanten - Benny Nielsen.
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ad 9 Eventuelt
Flere udtrykte tak til redaktøren af KILDEN (!), og det blev endda foreslået at hen skulle have kr
1.000,- mere. Dette forslag kunne selvfølgelig - til redaktørens store ærgelse, ikke behandles
under "eventuelt" .
Kassereren blev - af revisoren, opfordret til at sende girokort ud tidligere end de andre år.
Kassereren lovede at forsøge.

Som afslutning på GF94, bragte Formanden tak til
- sin bestyrelse
- det afgående bestyrelsesmedlem Anne Grete Holmstrup
- alle ,der hjalp til ved afviklingen af jubilæumsfesten
- til forslagsstillerne
- og ikke mindst til Dirigenten, for en god afvikling af
generalforsamlingen.

Til generalforsamlingen var 49 huse repræsenteret.

april 1994 / NI

Referat fra Trafikudvalget - Kildevældsgade
På generalforsamlingen i febr. 1994 blev vi nedsat som arbejdsgruppe med henblik på
vurdering af mulighederne for at få mindsket trafikken i Kildevældsgade, specielt på vores
torv .
Arbejdsgruppen har afholdt 3 møder, hvor forskellige muligheder er blevet diskuteret og
skitseret, og fordele og ulemper er blevet lagt frem, støttemuligheder fra fonde og lignende
er blevet undersøgt.
Af gruppens fremtidige arbejde kan nævnes et planlagt møde i august med vejkontoret for
en vurdering af tekniske problemer og løsninger. Endvidere hr vi plantet en spire hos en
bekendt "hortonom", der vil komme med en skitse til belægning og beplantning.
Vort mål er at kunne fremlægge en række forslag til næste generalforsamlings
godkendelse. herefter vil vi med generalforsamlingens mandat gå videre ad de politiske stier
for at få projektet gennemført.

Jørgen, Jacob, Jette og Torkil
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LOPPEMARKED

Vær med til at holde L O P P E M A R K E D i Berggrensgade

den 20. august 1994 fra kl. 14
før du sætter dine ting ud til storskrald.
Det, du ikke får solgt eller givet væk, tager du med dig igen.
Rea Sonne
Heisesgade 49

Liff Greisen
Kuhlausgade 46

LOPPEMARKED
li

li

~

~ØGrafittidag i Kildevældskvarteret.
Tro nu ikke, at dine kunstneriske evner kan få fuldt afløb på naboens smukke hårdtbrændte
murstensfacade - tværtimod, nu er der mulighed for at hjælpe naboen eller genboen, eller selv blive
hjulpet med at få fjernet de værste "grafitti'er" og "tags" (sådan hedder det vist i fagsproget)
- derfor har vi udnævnt den 20.august til den dag hvor mennesker mødes, og grim grafitti afgår.
Mødetidspunkt kl. 14.00 ved obelisken på Kildevældspladsen. Påklædning til malerbrug og iført
arbejdshandsker.
Der vil være de fornødne remedier, og en professionel antigrafittimand vil kort beskrive hvordan
midlerne anvendes effektivt på de forskellige overflader.
Midlerne er miljøvenlige - ligesom forfriskningerne, der vil være til rådighed under den ca. 3 timers
arbejdsindsats.
Er der forudgående spørgsmål om arrangementet kan Jan Væver kontaktes på 31207571.
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Havebesigtigelse maj 1994
Vejret var smukt. En høj, klar himmel og strålende sol fik bestyrelsens havetur til at ligne
en dejlig familieskovtur.

I mange af forhaverne fornemmede vi, at der blev slappet af med solbadning, en god bog og
velduftende kaffe. Ja, selv eksamenslæsningen blev lettere fordøjet den dag.

Hele bestyrelsen incl. 2 suppleanter påbegyndte "inspektionsrunden" i Kildevældsgade (fra
Østerbrogade), hvorefter vi krydsede igennem alle gaderne og så på mangfoldigheden af
havernes udformning . Det var en fornøjelse, og vor formand OF brød ud i glæde, da den et
år gamle liste blev sammenlignet med dagens notater. Der var faktisk kun nogle enkelte
husejere, som fik en pæn henstilling om at fjerne lidt affald fra fortovet eller studse en hæk,
så forbipasserende kunne komme forbi.
Dog måtte vi henstille til en stor del af husejerne om at afskærme deres affaldsstativer eller
containere ud mod fortovet med en låge. De fleste har meget hensynsfuldt afdækket ind mod
egen have - men på generalforsamlingen sidste år blev det vedtaget, at afskærmningen skulle
foretages for også at tage hensyn til genboernes udsigt.

Vi fik også en snak med enkelte haveaktive. Nogle fik svar på spørgsmål, andre kom til
opmuntrende udsagn og enkelte var lidt tilbageholdende, da en officielt udseende bestyrelse
med notesblokke og huskesedler tog haverne i besigtigelse.

Den smukke tur blev afsluttet i JV's forhave, hvor indtrykkene blev samlet over en lille
forfriskning. CS ønskede i denne· forbindelse nævnt, at græs og ukrudt bedes fjernet fra
rendestene. Ukrudtet har en ubehagelig evne til at ødelægge asfalten, både på vej ned og op.

V ær derfor med til at holde vore omkostninger nede på vejreparation - fjern ukrudtet.

Med formandens optimisme i erindring så kan vi jo allerede glæde os til haveturen næste år.
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BEVAR DINE VINDUER
GAMMELT TRÆ ER GODT

C

De lyse aftener er kommet tilbage, børnene leger igen ude på vejene, og folk er rykket ud
i for- og baghaverne med morgenkaffen, rødvinen eller den kolde bajer. Snakken med
naboerne over stakittet - den politiske situation - børn og ikke mindst vore gamle huse . Skal
vi male vinduerne en gang til, eller skal de skiftes ud?
Det kunne være en ide at overveje en renovering . Gamle vinduer, som sidder i vore huse,
er fremstillet af kvalitetstræ. De kan renoveres på trods af medtagne enkeltdele (de har
fungeret i 100 år).
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Når en snedkermester for årtier siden fik til opgave at fremstille et vindue, blev de bedste og
vellagrede træstykker nøje udvalgt. Et hvilket som helst snedkeri havde altid et passende lager
af kvalitetstræ, der havde tørret helt naturligt på loftet, ofte i flere år. I vore dage
maskinfremstilles vinduer og døre af ovntørret fyrretræ uden længere tids naturlig lagring og
uden særlig sortering. Et sådant maskinfremstillet vindue har ingen sammenligning med et
ældre håndlavet. Det fortæller garantiperiodens længde så sandelig også; man får højst 5 år
på nye vinduer.

Renovering:
Vælger man selv at renovere sine vinduer, er fremgangsmåden, at man brænder den gamle
maling af ved hjælp af en varmeblæser eller gasflamme (varmeblæseren har den fordel, at den
ikke brænder så kraftigt). Kitten omkring glasset opvarmes og skrabes af med spartel eller
stemmejern - til varmeblæseren fås en lille hætte, der gør varmestrålen smallere, så glasset
ikke bliver opvarmet og springer - stifterne tages ud, og glasset afmonteres, og så er der
plads til afbrændingen på træet. Hav tålmodighed og stå helst udenfor, da dampene fra den
opvarmede maling kan være giftige, alt afhængig af, hvilke malingstyper der har været malet
med gennem årene. Rustne beslag udskiftes, og de andre rustbeskyttes med mynje.
Når malingen er renset af, skal træet imprægneres grundigt, inden der påføres maling. Det
enkleste og mest effektive er at mætte træet med linoliegrunder (koldpresset). Det gøres med
pensel i flere omgange, til træet er mættet (ca. 3 gange).
Er bundstykket i vinduesrammen meget medtaget, kan man sænke vinduet ned i et "kar",
lavet af et stykke plastik-tagrende i en passende længde, lukket i begge ender.
Det kan også være så medtaget, at en snedker skal udskifte det. Efter tørre- og hærdningstiden, hvor linolien udvider sig og derved presses helt ned i træets inderste celler (det
opbygger faktisk træet igen), isættes glas, og der males.
Hvis der er valgt imprægnering med linolie, skal der allerhelst males med linoliemaling alkyd-oliemaling kan anvendes, men indholdet af terpentin vil opløse og nedbryde
linolieimprægneringen. Linoliemaling er giftfri og har en utrolig evne til at bevare de
under! iggende materialer.
Det er en af grundene til, at vinduer i "vores kvarter" har holdt og holder endnu. For inden
acryl- og alkydoliemalingernes tid har der her i landet i århundreder været benyttet disse
traditionelle malingstyper.
Overvejer man en renovering, men ikke orker at skrabe/brænde den gamle maling af, kan
man levere sine vinduesrammer til Rådvad Vinduer (Centret for bevarelse af håndværk).
Snedkeriet har en metode til imprægnering og istandsættelse af udtjente gamle vinduer. Denne
metode kan få et gammelt vindue til at holde de næste 100 år, forudsat de efterfølgende
behandling og vedligeholdelse er grundig og effektiv.
De gamle vinduesrammer nedsænkes i et kogende linoliebad, der får gammel maling til at
koge op. Derefter kan malingen fjernes med svamp eller spartler. Beslagene afmonteres,
renses og repareres - nogle skal evt. udskiftes.
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Forsatsvinduer
Står man i den ulykkelige situation, at man ikke har forsatsvinduer, eller nogle der ikke
fungerer særlig godt, og valget står at få skiftet sine vinduer til dobbelte termovinduer eller
renovere de gamle u. forsatsvinduer, mener jeg, at renoveringen skal vinde, for der findes
en genial løsning på forsatsvinduer.
Efter mange undersøgelser har det vist sig, at en afstand på 28 mm giver den bedste isolering.
Til de renoverede vinduer er der udviklet en koblet rude i hærdet glas, der ikke skal placeres
i træramme, men er hængslet direkte på den ydre ramme og har samme format. Vinduesfalsene fræses dybere for at gøre plads til den hærdede rude og den tætningsliste ind mod det
opvarmede rum. Denne geniale isolering er næsten usynlig og giver ingen formindskelse af
hverken lysindfald eller karmdybde.
Afstanden mellem vinduesramme og det hærdede glas er ved et normalt vindue ca. 28 mm.
Metoden kaldes Optoglas, og det er nok bedst at lade en snedker udføre arbejdet.
Når nu vi har fået en lokalplan for området,mener jeg, at man skal gøre grundige
overvejelser, når det gælder renovering af vore gamle huse.
Vinduerne er husenes "øjne", og man kan meget hurtigt spolere en gammel, smuk ejendom
med kønsløse vinduer. Det behøver ikke at være dyrere at renovere de gamle vinduer og få
påsat hærdede forsatsvinduer end at kaste de gode gamle kvalitetsvinduer i containeren og så
få isat et produkt med kun 5 års garanti.

Adresser og tlf.nr:

( ;

Maling:
Den gamle Farvefabrik
Holmboes Eftf.
Nørregade 1
8700 Horsens
Tlf. 75 62 56 66
Anviser nærmeste forhandler og giver
gerne gode råd om maling. Farvekort
kan tilsendes.

Renovering:
Rådvad Vinduer
(Nordisk Center til bevarelse af håndværk i Rådvad)
Tlf. 42 80 79 08

Optog las:
Superbyg A/S
(patent på optoglas)
Tlf. 43 96 00 64

Ekspert i opsætning:
Mogens Eichen
Tlf. 43 96 03 09
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Husejerforeningen
i Strandvejskvarteret

Parkering - igen, i_gen.

På den årlige generalforsamling i februar var parkering - som det fremgår
af referatet andetsteds i KILDEN - atter på dagsordenen, idet en beboer
havde stillet forslag om yderligere skiltning og markering af hastighedsbegrænsning malet på gaderne.
Bestyrelsen gjorde, på generalforsamlingen - opmærksom på følgende:
- Skiltningen, som den er i dag, er fuldt tilstrækkelig, idet parkering imellem skiltene der viser 11 legegade 11 , i henhold til færdselsloven er forbudt. Dvs at overtrædere kan risikere at blive dømt til at skulle op til en
vejledende køreprøve på grund af ukendskab til færdselsloven.
- Maling på gaderne er ikke tilladt, hvorfor bestyrelsen ikke kan lade dette
foretage.
Det er på en generalforsamling for en del år siden vedtaget, at bestyrelsen
ikke skal være 11 politi 11 , men at enhver beboer, der er ked af de 11 egoistbillister11 der ikke kan finde ud af at parkere lovligt, kan henvende sig til politiet.
Bestyrelsen vil dog gøre opmærksom på, at af- og pålæsning foran eget
hus - hvis det ligger hvor parkering ikke er tilladt - samt nødvendig vask
og/eller reparation er tilladt, når blot bilen fjernes bagefter.
Der er desværre også en del der af og til parkerer udfor Berggreensgade
10, dvs ved indkørslen til det nederste af gaden, - det er det samme som
at parkere udenfor en port!
Desuden har vi set enkelte der har parkeret på et hjørne!!
Gudskelov har de, der tidligt i foråret parkerede midt på torvet fundet ud af,
at 11 parkeringsbåsene 11 her er sløjfet.

Må vi håbe, at dette er sidste gang vi skal skrive om parkering?
Bestyrelsen
Maj 1994.
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Husejerforeningen
i Strandvejskvarteret

100-års festen.

Der er stadig mange der taler om 100-års festen sidste år. - Der
blev taget mange billeder, og videofilmet. - Vi har med stor glæde modtaget, som gave, et videobånd af Peter Skov, med glimt
fra hele dagen. - Dette takker vi hermed meget for. - Båndet er
for øjeblikket på udlån hos bestyrelsesmedlemmerne, men vi
håber - evt i forbindelse med et senere møde - at kunne vise
den.
Bestyrelsen optog også en del på video. - Sidste del blev desværre stjålet sammen med et bestyrelsesmedlems video, men
resten vil - ved lejlighed - blive redigeret. Hvis der er nogen der
er interesseret i evt at låne denne video, så meddel det til redaktøren.

Flis.

( ,'

Træer og beplantning i kvarteret bliver nu - som tidligere nævnt
- vedligeholdt af Stadsgartneren. Han har for kort tid siden beskåret vore træer på en nænsom og smuk måde, har klippet vores buskadser, og har lagt flis i bedene for at holde ukrudt væk.
- Det ser meget smukt ud. - - - Men flis har det med at blive
spredt ved børns og hundes hjælp.
For at undgå, at skulle hyre stadsgartneren til også med mellemrum at feje flisen op, og ligge den på plads, vil bestyrelsen
herved opfordre beboerne omkring træer og bede, om - når de
alligevel fejer deres fortov og gade - at feje den spredte flis op.
På forhånd tak.

Materiel.
Ordningen med at kun en i bestyrelsen fungerer som "materielforvalter" - Niels lngvartsen - fungerer stort set tilfredsstillende,
men der er desværre også nogle der følger anvisningerne givet
af "materielforvalteren". - Bl a sker det, at materiel viderelånes
uden vores vidende. Dvs at vi ikke ved hvor det er henne. Endvidere følger nogle "lånere" af den store stige ikke påmindelsen om, at låsen - der låser stigen fast til stakittet i Berggreensgade - skal føres 2 gange omkring stakittet. - Hvis ikke
dette sker, vælter stigen når legende børn eller forbipasserende
berører den. - Husk venligst det!
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Sommer, sol og - - støj?
Mon vi får en lidt bedre sommer end sidste år? - Det er spørgsmål alle
stiller for tiden. - - Vi husker alle sidste år hvor sommeren faldt i slutningen af maj, og hvor, da vi rigtigt skulle til at hygge os i haverne, måtte holde os indenfor på grund af regn og kulde.
Men skulle det så blive bedre i år, så kommer spørgsmålet: Kan vi så sidde ude i haverne uden af blive jaget indenfor på grund af støj?
Der findes to former for støj:
- Naturlig støj: Dvs - fuglekvidder, gadestøj (busserne kører forbi i Kildevældsgade), flyvemaskinestøj, børnene leger, og naboerne hyggesnakker
osv.
- Unaturlig (unødvendig) støj: Dvs - Radio/grammofon/båndoptager- .
musik for åbne vinduer - eller måske oven i købet i haverne - højrøstet ·
snak og latter ved nattetide. - - - Mange flere eksempler kunne nævnes.

Der findes et gammelt slogan der lyder: "Vis hensyn i trafikken 11 !
Jeg mener det bør lyde:
Vis også hensyn i kvarteret

På en forhåbenlig god - og fredfyldt - sommer.
Venlig hilsen.
Ole Faurhøj

3-fags vindue med thennoglas sælges,
da vi har ændret åbningen og sat dør i.
Vinduet er pænt og velholdt, malet hvidt
indvendigt og brun umbra udvendigt med
Gori-88.
Eksakt mål er h=1545 mm br.=1555 mm.
Alle beslag er intakte, og der er monteret
tyverisikringsbeslag på de nederste rammer.
Glaslister har forskriftsmæssig udluftning.

Priside: 1.200 kr.
Lars Nilsson, H.C.Lumbyesgade 49
Tlf.: 39 29 70 69
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Affaldsbeholdere

I

I forbindelse med en generalforsamling for en del år siden debatteredes der omkring "godt
og skidt" i kvarteret. - Dette blev suppleret med fotos af både godt og skidt.
Der blev blandt andet fokuseret på problemet omkring affaldsbeholdere af alle typer, der
henstod ud mod fortovet - uden afskærmning mod gaden.
Der var bred enighed om, at dette ikke var kønt, hverken for genboer eller for
forbipasserende, så bestyrelsen opfordrede til, at der enten blev opført det stakit, der var
fjernet, så tømning skete inde fra haven, eller der blev opsat en låge, der skærmede mod
synet af de - ikke særlig kønne - affaldsbeholdere.
En del beboere har gjort noget, men der er stadig for mange uafskærmede affaldsbeholdere. - Så ved den årlige havetur har bestyrelsen opfordret husejerne til at få tingene bragt
i orden, så vores kvarter stadig kan fremtræde smukt og uden gene for andre beboere.
A propos affaldsbeholdere! - En husejer har beklaget sig over, at hendes affaldsbeholder
ofte var blevet fyldt op af fremmede . - Det er selvfølgelig en uskik, hvis man ikke har en
aftale. Men det er klogt, når man rejser på ferie, at aftale med en nabo om, at vedkommende
fylder noget i affaldsbeholderen hver uge. Det er nemlig noget at det første, en indbrudstyv
ser efter. - Er den tom, er der nok ingen hjemme!

Og så til sidst: Hvor er haverne og stakitterne efterhånden blevet fine. - Det er glædeligt.
Bestyrelsen
Juni 1994

Husejerforeningens materiel
Husejerforeningens materiel består pt. af:

0

1
1
1
1
2
1
3
1
1
5

aluminiumsstillads, der - i samlet stand - kan nå op til tagrenden
tagstige (der pt. er forsvundet)
stor stige
lille stige (hvis ene halvdel pt. er forsvundet)
rensesplitter (til rensning af kloakledningen)
pælespade
kloakskovle (til oprensning af "køkkenbrønden", der bør renses mindst 1 gang om året)
lille kloakskovl til oprensning af tagnedløbsbrønden (der ved forstopning kan forårsage
fugt på kælderydervæggen)
vandstopnøgle (til at lukke for vandstophanerne i fortovet)
borde til udlån (4 stk. 80x180 og 1 stk. 80x200).

Alt dette kan foreningens medlemmer låne ved henvendelse til materielbestyreren, der pt. er:

Niels lngvartsen, Hornemannsgade 29, tlf. 39 29 42 18.
Ved udlån af materiellet skal der medbringes en seddel med navn, adresse og telefonnummer,
og stillads, stiger og borde bør bestilles i god tid , inden det skal bruges.
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DAGRENOVATION
STORSKRALD
BYGNINGSAFFALD
MILJØFARLIGT AFFALD
HAVEAFFALD

Husejerforeningen
i Strandvejskvarteret

-fra private husstande
Strandvejskvarteret.

Hvad

Betegnelse
Husholdningsaffald
(dagrenovation)

Organisk og
uorganisk affald

Hvornår Hvor
Tirsdag
eller torsdag

Hvordan

affaldscontainer
eller stativ

Container eller
affaldssæk i stativ

På fortov
ved havelåge

Pakkes eller bundtes i
håndterbare bundter
- ikke over I meter på
længste led.
- skal kunne håndteres
af een person.

hver uge

Storskrald
Storskrald afhentes
mod betaling 14 dage før
og efter nævnte afhentningsdage. Betaling kr. 200,exe!. moms
Udenfor disse tidspunkter
kan der bestilles gratis
afhentning

Bygningsaffald

Haveaffald

Kasserede indbogenstande.
Husholdningsaffald af
størrelse, art eller mængde
der ikke kan være i
container eller stativ.

(4 x årligt, gratis)

Må ikke være forrådneligt.
Ikke ildelugtende eller miljø
farligt affald.

l.afh. 28.febr.

Møbler og hårde hvidevarer medtages som de
er - men skal kunne
håndteres af 2 personer
uden hjælpemidler.

2.afh. 3.juni

-større grene træstammer
og stød hører under
storskrald - ikke haveatTald.

3.afh. 26.aug.

omfatter storskrald men
må kun veje samlet 150 kg.
pr. all1entning.

Se ovenfor
-saml storskrald

Alm. haveaffald, tynde
grene, visne blade o.l.

3. mand. og 3. tirsd.
i måneden.

4.afh. 28.nov.

På fortov
ved havelåge

Håndterbare pakker.

På fortov
ved havelåge

(sæt evt.poserne ud
mandag morgen for
at være sikker på
afhentning.)

Miljøfarligt affald
Følgende specielle ting kan
også afleveres i alm.
åbningstider til:
Batterier hos fotohandleren.
Medicimester på apoteket.
Maling hos farvehandlere.
- eller på Genbrugsstationerne.
Rekvirer evt. specialbrochure
hos R 98 Tlf.32661898

Håndterligt uden brug
af hjælpemidler.

Miljøbilen:

Maling, odcløsningsmidler,
syre, spil olie, kemikalier,
bekæmpelsesmidler,
drivmidler, husholdningsog toiletkemikalier.

Lørdag d. 5. marts
(kl. 11.00 - 11.20)
Onsdag d. 1. juni
(kl. 16.00 - 16.20)

Ved hjørnet
Kuhlausgade og
Ki ldevældsgade

Genopladelige elektroniske
apparater med fast batteriakning (f.eks. tandbørster
ordstøvsugere og boremaskiner.

Lørdag d. 10. Dec.
(kl. I 1.00 - 11.20)

-eller på Genbrugs
pladsen

6

Pakkes i bundter ikke over I mtr.
max 40 cm i diameter.
Træstammer ikke over 8 cm i diam.
Større træstammer og stød hører
under storskrald.
Haveaffald pakkes i papiraffaldsposer,
og der er ikke begrænsning på antal.
opbevares bedst i papkasse,
spand med låg eller plasticbeholder med fast bund.
Stil affaldet oprejst så det ikke
løber ud eller sammen.
Kemisk affald må aldrig blandes.
Aflever i originalemballager.
Hold affaldet utilgængeligt
for børn!!!

Flaskecontainer:

Pladsen ved Svanemøllens busholdeplads + Helsingborggade/Bellmansgade

Genbrugsplads:

Rentemestervej 5 - 2400 N Tlf. 31850724
Åbningstider: Mandag-fredag 14-18
Lørd. Sønd. og helligdage 10-17

KILDEN
Nr. 3 - November 1994
Fra "grafitti-dagen"

"Knofedt" sku' der til!

KILDEN
er Husejerforeningen i Strandvejskvarterets beboerblad, og
udgives af denne forening under
ansvar af bestyrelsen og den af
bestyrelsen udpegede redaktør,
som p.t. er:
Carsten Ohmsen
Berggrensgade 16
2100 København 0
Tlf.: 31 18 01 90
Alle meddelelser fra bestyrelsen
er mærket med

Husejerforeningen

i Strand\"cjs.kvaricrc1

Redaktionen modtager meget
gerne ideer, oplæg, artikler,
meddelelser osv.
Bestyrelsen 1992/93:
Ole Faurhøj - formand
Berggreensgade 12
Tlf. 39 29 23 67
(kloaker og parkering)
Christian Sonne - næstformand
Heisesgade 49
Tlf. 39 29 54 51
(gader, trafik og fjernvarme)
Niels lngvartsen - sekretær
Hornemansgade 29
Tlf. 39 29 42 18
(facader/lokalplan og foreningens materiel og kælder)
Jan Væver
Kildevældsgade 13
Tlf. 31 20 75 71
(haver og R98)
Carsten Ohmsen
Berggrensgade 16
Tlf. 31 1 8 01 90
(KILDEN og historisk udvalg)
Kasserer:
Oluf Greisen
Kuhlausgade 46
Tlf. 39 29 60 62
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Leder
Katastrofe på katastrofe regner ned over vore huse og disses
indbyggere. Selvom vi nok er et stykke fra voldsomheden i - og
omfanget af - de 7 plager, som i bogstaveligste forstand lagde
Ægypten øde, er der sikkert mange, som venter på de resterende
4 plager. Som i beretningen i Det Gamle Testamente er der også
for vort vedkommende et fælles overordnet begreb, som kæder
disse plager sammen. Jamen, hvad er det, der er så forfærdeligt,
og hvilken sammenhæng er der til stede?
Plagerne, som med forskellige indlæg er beskrevet i dette
nummer af "Kilden", kan i uprioriteret orden benævnes: Busser,
Myrer og Grafitti. Det sammenkoblede ord for disse 3 plager
kunne udmærket være ansvarlighed, eller mangel på samme.
Og løsningen på problemerne er for en gangs skyld kun at finde
ved en fælles indsats - her er det for en gangs skyld ikke noget,
man kan betale sig fra.
Angående busserne: Hvor blev politikerne af?
Fra og med indførelsen af den nye vinterkøreplan er antallet
af busgennemkørsler i Kildevældsgade fordoblet. Foruden Ebussernes indtrængen på området i foråret køres der nu i begge
retninger i Kildevældsgade. Tænk, at der i myldretiden passerer
en bus gennem vort fredelige kvarter hvert 1½ minut. Belastningsgraden er katastrofal. Alt dette sker på trods af, at der
siden 73 har været arbejdet på at gøre Kildevældsgade busfri.
Har der eksisteret en usynlig grænse mellem vore nordboende
og sydboende husejere, skal den nok blive endnu mere understreget. Ved sidste kommunevalg lovede politikerne, at netop
dette kvarter, for hvilket der nyligt blev vedtaget en bevarende
lokalplan, skulle fritages for gennemkørende bustrafik. Kære
lokalpolitikere! Løb nu ikke fra jeres ansvar.
Angående grafitti: Hvor blev forældrene af?
Kildevældsgade, dette internationale hovedstrøg, er de
senere år blevet scenen, hvor forskellige subkulturelle ungdomsgrupper på bedste hundemaner "pisser" territorier af. Vi
ser disse identitetsløse strint på murene, vinduerne og offentlige
el- og telefonskabe, i form af såkaldte "tags", en symbolagtig
underskrift, udført med spritpen eller spraymaling. Har en
gruppe pisset på en mur, gælder det for andre grupper om at
overpisse det første strint, så alle kan se, hvem der har været der
sidst.
Egentlig grafitti er der jo ikke tale om, og grafittiudøvere
ville ikke drømme om at ødelægge en god mur med et ligegyldigt "tag". Det hele bliver sat i perspektiv, når vi fra pålidelige
kilder ved, at det er børn og unge fra vort eget kvarter, som
overmaler husene i Kildevældsgade.
Hvor i alverden er forældrene til disse børn henne? I sydvest københavnske forstæder har jeg erfaring med at dæmpe
denne hærværksform. Man opretter private anti-tags korps,
opsporer de unge og anvender de mest effektive psykologiske
afkodningsmetoder: bukserne ned over knæet efterfulgt af 10

slag i den bare, som de måske skulle have
haft på et tidligere tidspunkt. Om det er
sundt for børnene, ved jeg ikke, men det
virker. Efter sådan et psykologisk indgreb
holder de op med at skrive. Selvom vi
godt ved, hvem der skriver på væggene,
vil jeg dog opfordre forældre til børn og
unge mellem 13 og 18 til at få lidt mere
check på deres unger og lade være med at
tro, at deres børn er voksne selvstændigt
tænkende individer - de har kun bevist det
modsatte!
Ang. Farao-myrer: Hvor blev fællesskabsfølelsen af?
Vort kvarter, dvs. husene i ringgården
Heisesgade - Niels W. Gadesgade, er
blevet invaderet af en lille fra Ægypten
importeret myre. Det drejer sig om de
såkaldte Farao-myrer, en rovmyre med
hang til proteinrig føde. De elsker folk,
som tager let på rengøringen, især den på
køkkenbordet. De angriber ikke sten og
mørtel, som almindelige myrer. Til gengæld er boet meget lille (der er fundet
myrebo i et knivskaft). De løber langs
varmeledninger i huse og i vejen, og de er
næsten umulige af udrydde. Udryddelsen
foregår ved, at skadedyrsbekæmpelsesfir-

maet udlægger små dåser med lever,
iblandet et hormon, som gør dronningerne
sterile. Udryddelsesprocessen tager 6-7
måneder og kan kun foregå om vinteren,
hvor myrerne holder sig indendøre (de
kommer jo trods alt fra Ægypten). Alle
huse i en række skal deltage i udryddelsen
samtidig. Endvidere skal man udlægge gift
i to myrefri huse efter det sidst inficerede
hus, og her opstår problemet. Da udgiften
til myrebekæmpelsen er dyr - 2-3.000 kr.
pr. hus - er det klart, at folk, som ikke har
myrer, har betænkeligheder ved at erlægge
disse penge. Her skal der virkelig appeleres til fælles ansvarsfølelse.
Åh-ja, jeg kunne blive ved at understrege nødvendigheden af fællesforståelsens betydning for løsning af fælles
problemer - mon ikke vi kunne få lokalpolitikerne til at handle i overensstemmelse
med valgløfterne, mon ikke forældrene til
de identitetssøgende og forsømte børn
kunne tage og eliminere børnenes territorialafpisningstrang, og mon ikke "myrefolket" kunne lære at løfte i flok. Så kunne
det jo være, at vi alle i fællesskab kunne få
lidt check på Vorherre, så vi kunne undgå
resten af de 7 plager.

Den gamle Redakteur

Beskær træerne og bøgehækken nu!
Nu er tiden inde til at beskære de træer og buske der er til gene for fodgængere. Det kan være svært at komme forbi
enkelte haver, hvor træer og buske breder sig ud over fortovet - og når det handler om bøgehækken, så næm1er tiden
tiden sig også for beskæring. I sommertiden når den er grøn og fyldig tåler den ikke klipning.
~
Bøgehækk:ene i Landskronagade og Kildevældsgade er efterh.inden blevet smukke og dekorative desværre har ukrudt og for lidt vedligeholdelse og vanding fået nogle af hækpl anteme til at. gå ud. Andre
steder har hækken fået lov til at udvikle sig træagtigt. I Husejerforeningens gade- og haveregulativ nævnes at hækhøjden
skal være 1,2 meter i højden - prøv om I kan ran1me målet.
Og mens vi er ved henstillingerne, så husk også at få udført afskæmmingen af affaldscontaineren mod genboen.
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Radgivende indenfor kontormaskiner

Det var besværet værd!
Indsatsen mod grafittien blev en succes, og mange har sikkert registreret at grafittien i Kildevældsgade er forsvundet.
Søndag den 27 _august var vi l 0-15 beboere som med 3 timers indsats hjalp vore huse og hinanden med at komme til
bunds i spraymalingen.
Det gik meget lettere end forvenlet. De miljøvenlige midler virkede effektive i hænderne på husmødre og husfædre der
havde lært hvordan en fibersvamp skulle håndteres.

Vi snakkede meget om hvilken teknik der var bedst til at fjerne de forskellige udgaver ar "tags" - men kunstværket som
var placeret i ca. 7 meters højde p;'i Aabecks facade, fik vistnok lov til at blive siddende indtil en senere vaskedag.
Vi må erkende at de unge grafitti drenge er ihærdige, og det ville være glædeligt om denne spor1.sgren ville blive mere
umoderne - men det viste også at en fælles beboerindsats giver resultater, og at bevarelsen af omddels
udseende interesserer de fleste. Det blev vi da enige om i en skyllepause - og vi blev også enige om, at an-angementet
burde gentages om et halvt års tid.
Der er dukket nogle enkelte nye "tags" og smågrafittier op i den mellemliggende tid - prøv at tjem del inden del udvikler
sig. Vi har stadig noget grafit1itje rner på lager som frit kan benyttes ved henvendelse til Jan Væver 3120757 1.

Kildevældsgade som transportkorridor
Hvem har sovet i timen?

Kildevældsgade danner rygraden i hele komponistbyens netværk af små hyggelige gader.
Der er gjort en stor indsats for, at gøre Kildevældskvarteret til den landsby i storbyen,
som ejendomsmæglerne ynder at beskrive vort område.
At der er hyggeligt og god plads er der (desværre) andre end os, der har fundet ud af.
Flere og flere lægger vejen omkring Kildevældsgade, fordi som en taxachauffør sagde mens han kørte 80 km/t ned ad Kildevældsgade: "Jeg kører altid denne vej . Det er så
hyggeligt og desuden tager det alt for lang tid at køre igennem Bellmannsgade eller
Nygårdsvej".
Det er imidlertid ikke kun taxachauffører og andre bilister, der har fundet ud af, at
Kildevældsgade er en effektiv transportkorridor. Nu har også HT meldt sig på banen.
Senest udvidet med vinterkøreplanen, der trådte i kraft 25/9. Nu kører der i dagtimerne
om hverdagen ca. 30 HT-busser i timen, svarende til i gennemsnit en hvert andet minut.
Det er næsten tre (3) gange så meget som inden sommerkøreplanen begyndte i foråret 94,
hvormed BT-sendte ikke mindre end to hurtigbuslinier (72E og 79E) ned igennem
Kildevældsgade. En i sig selv fuldstændig unødvendig og uforståelig omlægning.
HT's begrundelser for den seneste omlægning af linie 39 er, at "man sparer 150 meter",
og "der er flere kunder i Kildevældsgade". Nogle ganske søgte begrundelser.
Husejerforeningen har gennem flere år søgt at få begrænset buskørslen ned igennem vort
kvarter og pusler desuden med en trafiksanering af Kildevældsgade. Visse lokale politikere
gik til kommunevalg på, at få busserne bort fra Kildevældsgade. Hvor "vore" politikere
har opholdt sig, da beslutningerne blev truffet er ikke godt at vide. Faktum er, at i stedet
for at få begrænset den tunge bustrafik vi havde i forvejen, så har vi på mindre end et
halvt år fået mere end fordoblet bustrafikken. Hvem har sovet i timen?
Fire gader forbinder Ryvangskvarteret med Østerbrogade. Det er Nygårdsvej,
Landskronagade, Kildevældsgade og Bellmannsgade/Borgervænget. I sidstnævnte gade tog
man for år tilbage konsekvensen og fik gaden trafiksaneret. Det satte - som meningen var
- hastigheden ned i denne gade. Det kombineret med, at Landskronagade og Nygårdsvej
er forholdsvis smalle med en del byggeaktivitet, har betydet, at mere og mere trafik er
blevet presset ned igennem Kildevældsgade, hvor man stort set hele vejen kan køre 70-80
km/t. Denne sport vil HT nu altså også være med til, men hvorfor skal al trafikken føres
midt ned igennem bydelens eneste sammenhængende boligområde? Oven i købet et
boligområde, hvor størstedelen af byggeriet i gadeplan kun anvendes til beboelse.

I

li

Beslutningen om at spolere boligkvarteret omkring Kildevældsgade er taget af HT og
Københavns Kommune. Selvsamme kommune har (i øvrigt meget fornuftigt) tvunget
tilslutningen til fjernvarmenettet igennem. Blandt andet med et argument om, at de lokale
oliefyr ikke er godt for miljøet. OK med det, men beslutningen savner logik, når man så
siden følger det op med at sende karavaner af forurenende busser gennem vort kvarter. 30
busser i timen på en hverdag. Vel at mærke busser, der hver især bruger lige så meget
olie som 50 velfungerende oliefyr.
Sagen ligger nu i vores - beboernes - egen hånd. Vi må ved vores protester manifestere,
at vi ikke finder os i, at vores kvarter skal belastes og splittes af en busautobane, der
desuden er en trussel mod trafiksikkerheden. Støt underskriftsindsamlingen, der er omtalt
andetsteds i bladet.
Børge Jørgensen, Kildevældsgade 47
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Væk med busserne fra Kildevældsgade
Fra og med den nye vinterkøreplans ikrafttræden d. 26.9.94 har vi faet fordoblet
antallet af busser i Kildevældsgade. Det skriver foreningen og andre gode kræfter om
andetsteds her i bladet - vi vil godt komme med et forslag til hvordan vi "menige"
beboere kan være med til at fa beslutningen trukket tilbage.
Vi tror, at der er mange, der er lige så forbandede som os over, at vi ikke kan snakke
sammen, når vinduerne står åbne, at vi rar ødelagt hyggen i haverne, at vi må sidde
med hjertet oppe i hænderne hver gang en af ungerne trodser faren og forcerer
Kildevældsgade.
Vi har længe ønsket mindre trafik i Kildevældsgade - istedet har vi nu faet mængden
fordoblet.
Vores forslag er, at vi bakker foreningens henvendelser til kommunen/HT op med en
underskriftindsamling blandt kvarterets beboere - såvel foreningens medlemmer som
de øvrige beboere i Kildevældsgade.
Minimumskravet skal helt enkelt være "Fjern den udvidede buskørsel i
Kildevældsgade", og derudover en opbakning bag at kommunen må gå ind i en
alvorlig forhandling om en egentlig trafiksanering i kvarteret, så Kildevældsgade ikke
bliver til en trafikkorridor.
Vi vil godt påtage os, at fremstille lister samt baggrundsmateriale til uddeling blandt
de beboere, som ikke modtager Kilden - MEN vi skal være MANGE til at stemme
dørklokker.
Giv dit besyv med til et bedre kvarter - udfyld slippen nedenfor og smid den i vores
postkasse - så sørger vi for at du rar et par muntre timer, hvor du med sikkerhed
kommer til at kende dit kvarter endnu bedre.
- og sørg lige for det med slippen senest d. 15.10.

Peter Søndergaard og Margit Haxthausen
Heisesgade 34 Ga, hjørnet afKildevældsgade)

---------------------------------------------- klip her------------------------------------------------Ja - selvfølgelig vil jeg være med til at samle underskrifter
Navn: ........................................................................................ .
Adresse:................................................................................... .
Telefon: .................................................................................... .
... og jeg huskede selvfølgelig at aflevere ovenstående inden 18.11.94
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Bestyrelsens korrespondance til fremme af "udryddelse af
buskørsel" i Kildevældsgade
HLJSEJERFORENINGEN I
STRANDVEJSKVARTERET
1 0.

august 199.:1.

Til
Københavns Borgerreoræsentation
Radhuset
1599 f,::,z;benhavn V
Vedr. Ændring af linieføringen for bus linierne 39, 72 E og 7 9 E.
· /.

Pa borgerrerpæsentationens møde den 15. juni behandledes en
ud va lgsbetænkning (ved lægges) fra bvplan- og trafikudvalget (sag
nr. 689/93) angående et forslag fra Niels M. Uldall vedr. to
forslag til ruteomlægninger.
I forbindelse med behandlingen af forslaget tog et enigt udvalg
endvidere et notat fra Magistratens 4. afd. med bemærkninger til
forskellige ønsker om ruteomlægninger fra HT til efterretning.
Godkendelsen af notatet indebærer at beboerne omkring Kildevældsgade fremover skal belastes af linie 39 i BEGGE retninger fra og
til Svanemøllesløjfen.
Som repræsentant for de 393 byggeforeningshuse omkring Kildevældsgade skal bestyrelsen for Husejerforeningen KRAFTIGT protestere mod denne beslutning , der er i strid med alle ønsker og
bestræbelser pa at frede og samle vort kvarter omkring Kildevæ ldsgade, og som ud over støj og trafikbelastningen v il medvirke
til at dele k varteret i to dele.
Det er beklageligt, at denne beslutning tilsvneladende er taget
uden nogen som helst form for debat i udvalget og uden mulighed
for, at beboerne i kva rteret har kunnet deltage. Den manglende
debat er uforståelig, dels pa baggrund af forslag op til kommunalvalget (fra bl.a. socialdemokratiet) om at fjerne gennemkørende trafik fra Kildevældsgade og gøre Torvet til samlingspunkt
for kvarte- ret, og dels fordi begrundelsen for ændringen fra
HT's side er utrolig t y nd:- kortere køretid.
Reelt vil man kun spare ca. 150 mi forhold kil den nuværende
rute. Samtidig vil bussen MOD Svanemøllesløjfen skulle krydse
Østerbrogade ud foi Kildevældsgade,- noget enhver med loka lkendskab ved er overordentligt komplicer~t netop på det sted. Den
kortere køretid kan derfor måles i sekunder!
Bestyrelsen for Husejerforeningen skal derfor anmode om, at
beslutningen omgøres - meget gerne, så vi helt slipper for busser
i Kildevældsgade!
I den forbindelse skal bestyre lsen anmode Borgerrepræsentationen
om samtidig at gøre sin indfl y delse gældende over for HT, så de
to ekspresruter 72 E og 79 E, der IKKE har stoppested i Kildevældsgade og som ifølge rutebeskrivelsen IKKE kører i Kildevældsg a de, men som alligevel benytt e r denne gade som gennemfart til
Vibenshus Runddel, fjernes fra Kildevældsgade.
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HUSEJERFORENINGEN I
STRANDVEJSKVARTERET

10. august 1994
Overborgmester
Jens Kramer Mikkelsen
TAsingegade 2
2100 København Ø

Vedr. Omlægning af linie 39 .

PA det sidste møde i BR inden sommerferien vedtog en ENIG forsamling, pA baggrund af indstilling fra et ENIGT byplan- og trafikudvalg, at give HT lov til. fra den 25. sept. i Ar. at lade
buslinie 39 køre i Kildevældsgade i BEGGE retninger fra og til
Svanemøllesløjfen - en beslutning der, sammen med andre i
indstillingen fra udvalget. blev hilst velkommen af socialdemokratiets ordfører.

·/.

Med baggrund i hvad DU og andre socialdemokrater i Kreds 1 bl.a. et par stykker bosiddende her i kvarteret - tilkendegav I
stod for op til kommunevalget i november sidste Ar. mA der være
tale om en smutter. og jeg skal derfor anmode dig om at medvirke
til. at beslutningen snarest laves om (jfr. vedlagte kopi af
Jeres valgbrochure og vedlagte skr. med bilag) og aldrig
gennemføres.
Vi hAber i den forbindelse ogsA pA Jeres bistand, nAr
Husejerforeningen til foråret fremkommer med forslag til
omlægning og forskønnelse af Torvet i Kildevældsgade.
Med venlig hilsen

KØBENHAVNS
BORGERREPRÆSENTATION
SEKRETARIATET

Rådhuset, den 15. august 1994.

Christian Sonne
Heisesgade 49
2100 Ø

Husejerforeningen i Strandvejskvarteret,
ved Christian Sonne,
Heisesgade 49,
2100 København Ø.
Sekretariatet bekræfter herved modtagelsen af foreningens brev
af

10.

august

1994

vedrørende ændring

af

linieføringen

for

buslinierne 39, 72 E og 79 E .
Brevet vil blive fremlagt i

Borgerrepræsentationens næste møde

torsdag den 1. september 1994, til orientering for medlemmerne.
Udover

fremlæggelsen

sker

der

ikke

andet,

idet

foreningen

allerede har skrevet til overborgmesteren og magistratens 4.
afdeling.

Borgerrepræsentationen

kun

kan

behandle

sager

fra

magistraten, en borgmester eller forsamlingens medlemmer samt
højere

myndigheder.

sagen op i

En

borgerrepræsentant

kan

derimod

tage

form af et spørgsmål til magistraten, en forespørg-

sel eller et forslag til beslutning.

Med venlig hilsen

8
sekretariatschef

Den 3 0 AUG. 1994
Hovedjr . nr . 1045

Christian Sanne
Heis·e sgade 49
2100 København Ø.

Jeg har modtaget kopi af dit brev til Københavns Borgerrepræsentation
om buslinierne 39, 72 E og 79 E.
Jeg kan godt være enig i, at begrundelsen "kortere køretid" virker lidt
utilstrækkelig . Jeg har derfor undersøgt sagen nærmere og bl.a . bedt
vejafdelingen drøfte forslaget med HT endnu engang.
Jeg kan derfor nu supplere den tidligere oplysning om begrundelsen for
at ændre linie 39's linieføring . Det viser sig, at det er et. meget gammelt ønske fra HT, at bussen skal have.samme linieføring i begge retninger, det giver en bedre busbetjening . Nå~ det ikke er sket tidligere, er det netop på grund af de problemer, du også nævner, med udkørsel i Østerbrogade . Nye prøvekørsler har imidlertid været mere positive . Derfor sker ruteomlægningen nu. Forh~ldene bliver fulgt nøje, og
hvis det ikke fungerer godt nok, vil sagen blive taget op igen . Omlægningen forudsætter ikke gadearbejder, men kun skilte og maling, så den
kan let ændres igen .
Jeg har fået oplyst, at omlægningen konkret betyder 10 busser mere i
en myldretidstime og 4 busser mere i en· aftentime . HT har endvidere
oplyst, at man ikke for tiden har alternative forslag til ruteføring
for de to hurtigbusser.
Selvom jeg godt forstår jeres .ønske om at gøre Kildevældsgade så fredelig so~ mulig, så må I også have forståelse for, at forudsætningen
for at dæmpe biltrafikken i byen er et velfungerende kollektivt transportnet .
Med venlig hilsen

~~
Bente Frost
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HUSEJERFORENINGEN I
STRANDVEJSKVARTERET

31 . august 1994

Hovedstadens Trafikselskab
Gl . Køge Landevej 3
2500 Valby
Vedr . Skr . af 10 . august vedr . linie 39

•

Ovennævnte skrivelse er af foreningen fremsendt til selskabets
orientering .
Imidlertid er foreningen efterfølgende blevet opmærksom på , at
den ændrede linieføring for bus 39 alene sker efter ønske og pa
initiativ fra HT . og jeg skal pa den baggrund understrege , at
Husejerforeningen forventer et svar fra HT - ogsa hvad buslinierne 72 E og 79 E angår .
Med venlig hilsen

Christian Sonne
Heisesgade 49
2100 Ø

•

Christian Sonne
Heisesgade 49
2100 København Ø

Marketing- og
informationsafdelingen
Hovedstad•området• Trafik•el•kab
Gammel Koge Landevej 3
2500 Valby
Tlf: 36 44 36 36
Fax: 36 30 72 52

Dato

20 .

sep . 1994

Sagsbehandler, lokal nr

I/

JB ,

'

2308

Buskørsel a d Kildevældsgade .

Tak for Deres henvendelse hvori De efterspørger
HT~s kommentarer til Deres brev stilet til Københavns Borgerrepræsentation .
Først må vi afvise, at den ændrede linieføring for
linie 39 ene og alene er sket på HT~s initiativ .
HT kan ikke planlægge ruteføring uden at det sker
i samarbejde med de respektive politi og vejmyndigheder, hvLlket også er tilfældet i denne sag.
Årsagen til den kommende ruteføring er , at HT ønsker at få en mere jævn og glidende drift på linien, hvilket i højere grad kan lade s1g gøre frem
for den nuværende ruteføring .
Den nuværende ruteføring er blevet vanskeliggjort
på grund af kørselsforhindringerne i Borgmestervangen. Desuden er det mere hensigtsmæssigt , at
have den samme ruteføring i begge retninger . Der
er også flere beboere at betjene i Kildevældsgade
i dag, på grund af de nye boliger.
Hvad angår linierne 72E og 79E er der fortsat
betjening af Kildevældsgade, men kun i den ene
retning .
På baggrund af ovenstående agter HT ikke at ændre
den nye ruteføring for linie 39 . HT beklager at vi
ikke kan efterkomme Deres ønske .
Venlig hilsen
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DEBAT- fra Østerbro Avis

iIkke .flere ·;.

.

-·'·bus'ser.·
,,.tak-··. ,·;
1

•·· .

·.·

. !På dct"'sidste niødc i borg~~-.
præsentationen inden sommer-·
'. ferien med udsigten ål en alen. lang dagsorden og en god, lang
, ' sommerferie godkendte for.. samlingen en udvalgsbctænk!", ning · fra 'Byplan-' og ,trafikud.:';
.. v;tlgct, hvor man bl.a. tog ål cf. terrctning, at bus 39 'fremover
•:skal køre . i Kildcvældsgadc i
. begge retninger til og fra Svan. ncmøllesløjfcn.
. .
.
·;,_ Godkendelsen skct.c enstemmigt og uden nogen form for ·
debat, hvilket må tilskrives be, gyndendc · feriefeber.: . Ikke
:mindst hos de lokale socialdemokrater med overborgmester
·:-Jens Kramer Mikkelsen i spids .
sen. De gik i deres valgbrochu~ re op ål kommunevalget i november sidste år ind for, at der
ikke skulle mere trafik i Kilde-·
:" vældsgade, at ·man ville.fjerne
· hunigbusscrne og den · gen·. ncmkørende trafik og at torvet
omkring obelisken skulle gøres
til et samlingssted for beboerne ·
.i byggeforeningshusene. · · '
· Udover feriefeberen, •. ·som ..
forhåbentlig er overstået, er det·
.,bekymrende, at HTs ønske om·
;ruteomlægning har været ål behandling uden mulighed for offentligheden eller de berørte
·. beboere ·i Kildcvældskvarteret
. at deltage i debatten - ingen har ·
;simpelthen vidst, .at ønsket var
_:fremsat!.,,· ;1.. ,_,_: ;.,. . ·..: ... ,·· ;
~ .Hvis vi havde-fået chancen;
kunne vi bl.a: :have fortalt, at ·
HTs begrundelse for ruteom-·
· lægningen - kortere køretid - er ·
.:utrolig tynd,i Ca. 150 m ..:vil ·
·'. man · spare, til gengæld skal
: Østerbrogade krydses på et mc•
gct vanskeligt sted .. Den.korte. re køretid kan derfor måles i ses
-kunder. . ,. ,., ·,, _...
:
· · Foruden·,
vi
skal have
. · Bus 39 i begge retninger, har vi ·
i bebyggelsen også fornøjelsen :
· af de to ekspresbusser 72E og .
79E; der ganske vist ikke stop- ·
· per i Kildcvældsgade og. iføle
rutebetegnelsen heller ikke kører i gaden, .men alligevel · benytter den som gennemfartsvej ,
til Lyngbyvejen! · · · · •. .
Beboerne ide 393 byggefore~
ningshuse viser stor interesse i ·

ai n~
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at. bevare og·passc deres huse,
.ligesom de i fællesskab har ofret betydelige . bcløb på. at tra-.
flksik.re sidegaderne, -men ·de
ønsker, at denile-- sikring skal
omfatte hele !,cvartcret, så. børnene trygt.' kan besøge·.deres :
· kammerater på begge sider af.
Kildcvældsgadc.·,.t,.Endvidere ,·
ønsker de,~,at iTorvct_.forskøn-.,
nes, så ' det·.kan}ungere i som·1
samlingspunkt for hele kvarteret.·... ,. .\~..,:•:: ~-;,..;._,:·_..:.._;--:.· :~{ ~·I , ......

, · Borgcrrcprzscniationc_n . : :
. vedtog sidste år'.en:_bcvarende
.. lokalplan for kvarteret. ~k~-.
· ringen· omkring··. obelisken. 'i ;
Kildevældsgadc er -fjernet og_
. beboerne arbejder med et for- ,
slag .til •omlægning. af.- torvet, :
· som vil forskønne . pladsen og ;
· · give den·en mere sammcnhæn- ·
gende karakter. · . · ·
- : 1
c·,, Det vil-være helt i strid med '.
. disse ,bestræbelser . at ,få flere
: ,busscri Kildevældsgadc! ,, ·f,-1 .'
-·-. Vi . betragter derfor beslut• ,
ningendcn;IS:juniomomlæg: ·
. ningenafbus39,somen 'smut- .
· 'ter' og opfordrer til at den hur-

•

-ti~\iiutlgt ~mgøies.'·'.• "-:~--- ·. . I overensstemmelse· · med; ;,
.. hvad der blev tilkendegivet un• ·:
der valgkampen . i november, :
. regnervimedhjaelpfradeloka- (
'le socialdemokrater, 'så vi slip; ':
· per for busscmc:,.Ligesom vi•,
forventer deres stene, når vi til ·:
'

.

.

... foråret. fremsender vorcs··rort~ slag til omlægning af Torvet i
. .. Kildevældsgadc_ til .Magistra:· 'ten.-,~-'..'.~-~·····r.;: 1:..{~~:\.-: ·:. -, ·t~-.. . ._-.:·

,Bescyr. for'Husejerforeningen i
' Strandvejskvarterer ·
' , .•. ,_
·. V. Christian S011De · · ··:-:·;'~'' !- ·
/ Heisesgade49 ·• ..., . , .. ,!. ''.\. · . ·

•

ØSTERBRO AVIS

1Busproblemer

.

31. august havde husejerforeningen i Strandvejskvarteret et
inqlæg i avis~n under overskriften 'ikke flere busser, tak'.
For det første skal jeg oplyse,
at holdningen til begrænsning
af bustrafikken i Kildevældsgade fra socialdemokraternes
side er den samme, som ved
valgkampen inovember.
I denne sag er problemet, at
borgmester Bente Frost før
sommerferien i forbindelse
med beslutningsforslag om for-

bedring af busbetjeningen på
Østerbro, herunder blandt andet bus op ad Emdrupvej, vedhæfter udvalgsbetænkningen
· et notat fra Stadsingeniørens
Direktorrat om ønsker for
fremtidig busbetjening i Kø- ·
benhavn og ændringer af linieføring pr. 25/9.
Notatet er derfor efter min
mening fejlagtigt vedtaget.
Det kan ikke være almindelig praksis, at et notat kan vedtages sammen med et beslutningsforslag om noget helt andet. Noget a11det er, at lovligheden i dette må undersøges nærmere. Jeg har drøftet sagen med
borgmesteren, der ikke, er til
sinds at ·annullere ændringen,
fordi HT ikke vil gå med til
dette. ··
Jeg har derfor ved budgetforhandlinger mandag S/9 taget
sagen op i Borgerrepræsentationen. På mødet har jeg gjort
opmærksom på:
.
- at det drejer sig om et byggeforeningskvarter
- at der er legegader
- at der er bump i sidegader for
at nedsætte farten
- torvet tnidt i gaden
- udkørselsforhold til østerbrogade og direkte over til endestation på den modsatte side, som
ikke er ukompliceret- og at jeg
iøvrigt finder fremgangsmåden
· udemokratisk.·._
Borgmesterens svar var det
samme, som jeg tidligere modtog, idet Bente;: Frost ikke
umiddelbart kunne se problemerne, men såfremt der opstod

problemer, kunne der ske en
ændring tra næste køreplan,
altså til foråret. Min argumentation om at annullere ændrin~'
gen inden den træder i kraft; .
kunne ikke lade sig gøre. . · , . ,
HT . bestemmer åoenbart '·
enevældigt. · :_,,. ,_ ·. · ,
...
Den
socialdemokratiske ..
gruppe vil ikke acceptere·dette; \
og det er aftalt, at sagen hurtigt .
tages op i byplan- og trafikud-"
valget. ~ · ' ·· ··· • ··
Karin Storgaard, •·
s-medlem af BR .
,Berggreensgade 18 .,

_ __;__

-

-:.,_

__

:...
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STATENS SKADEDYRLABORATORIUM
Skovbrynet 14, 2800 Lyngby

Faraomyren (Monomorium pharaonis L.) er
oprindelig en tropisk myre, som efterh5nden er blevet udbredt over hele jorden .

viklingen fra æg til voksen tager omkring 4o dage. Nye kolonier kan dannes
på alle tider af året, ligesom hanner og
dronninger bliver udklækket fra . tid.til
anden, ret uafhængigt af årstiden. Parringen finder sted i hulrum og sprækker,
og en egentlig sværmning ses aldrig,
selvom hann~r og dronninger har vinger .
Hannerne dør kort efter parringen;.r·mens
dronningerne afkaster vingerne og søger
tilbage til de oprindelige kolonier . De
lever kun ret kort tid (3- 4 måneder), så
der må hele tiden være unge dronninger
til at overtage æglægningen.

Faraomyren har . været kendt i Danmark
siden ca. 1920. Den er her i landet
helt afhængig af centralvarme eller
anden form for stadig opvarmning. Det .
er en ganske lille lys gullig myre. Ar:hejderne er 2-2 1/2 mm, hannerne lidt
større, mens dronningerne måler 4-5 mm.

De myrer, man møder frit fremme, er arbejdere, som leder efter føde og vand,
eller er beskæftiget med at bringe dette
tilbage til boet. Har de fundet en føde kilde, vil de følge meget faste ruter til
den, idet de orienterer sig efter duftspor, som de selv udlægger •.

Telefon (02) 87 80 SS
· Girokonto 100 56 93

JF, ~M , SR/ej

okt. 82

Faraomyrer

Faraomyre-arbejder . Den naturlige
størrelse er kun 2 mm.
(Den lille streg under tegningen).

Biologi og skade
Faraomyren lever i kolonier, men i
modsætning til de fleste andre myrer er
der som regel mange dronninger i hvert
bo. Nye kolonier dannes på en ret enestående måde, idet nogle arbejdere, hanner og dronninger forlader den oprindelige
koloni, når den har nået en vis størrelse, og tager æg og larver med sig.
Boene anlægges i mørke hulrum og sprækker;
gerne nær en varmekilde, for faraomyrer
foretrækker at bo ved en temperatur på
mellem 27-3o 0 c. De ofte mange kolonier
i en inficeret bygning lever i fredelig
sameksistens og står i en vis forbindelse med hinanden. I boet findes de æglæggende dronninger, æg, larver og pupper
samt en del arbejdere, som er beskæftiget med at fodre og passe afkommet. Ud14

Faraomyren findes hyppigst. i fødevarela( ~
og -forretninger, men forekommer også i
kantiner, bagerier, hoteller og hospitaler
samt i private beboelser. Alle slags fødevarer angribes, især syltetøj, sukker og
honning, men ogsa i kødvarer, i ost og
i fed~holdige ting finder man dem. På
deres kpiseseddel står også døde insekter,
herunder in3ektsamlinger, døde mus, muse- ·
ekskrementer og lign.
Større skade gør faraomyrerne normalt ikke,
men de kan selvfølgelig virke irriterende
med deres utrolige evne til at finde ind
alle vegne. På hospitaler kan de dog 4dgøre en vis risiko som smittespredere. De
kan trænge ind under bandager, de ·opsøger
med forkærlighed sår, og de kan finde vej
ind i sterile pakninger.
Man får 1ormalt disse dyr ved at indfør
ting, ··som indeholder et større eller mindre samfund. Da myrekolonien kun kræver
ganske ringe plads - man har f.eks. fundet en koloni i et knivskaft og i en brevmappe - bør man være forsigtig , når man
flytter ting fra en ejendom med faraomyrer.
Bekæmpelse
Konstaterer man faraomyrer i en lejlighed: bør man meddele det til værten
hurtigst mu: igt, så hele ejendommen indbefattet kældrene med fyrrum o,s.v. kan
blive undersøgt, for dyrene spreder sig
let fra lejlighed til lejlighed langs rør
etc. Lejeloven siger i denne forbindelse,
at ejeren skal foranstalte bekæmpelsen,
men at udgifterne kan pålignes en lejer,
hvis det kan bevises, at han er årsag til
infektionen.

Sprøjtemidler_med_langtidsvirknin~ .
(NB! Midler af denne type skal udsprøjtes
under lavt tryk og uden tågedannelse).
Et sprøjtemiddel med lindan må ikke bruges
i levnedsmiddelvirksomheder eller fælleskøkkener. lindanmidlerne forhandles i ret
koncentreret
form og skal inden brugen forDet er nødvendigt, at alle i ejendommen
tyndes
med
vand,
så den væske man anvender
får at vide , hvad det drejer sig om, og
kommer
til
at
indeholde
ca . ,1/2 % lindan .
at man bliver ved til den bitre ende. OverDer
findes
andre
midler
med
langtidsvirklever blot et enkelt lille myre-samfund
ning
(aktivstoffer
:
jodfenphos,
malathion,
er ulejligheden spildt.
permethrin), men disse anvendes sædvanligInden .man går i gang, bør man undersøge
vis kun af firmaer i skadedyrbranchen, og
faraomyrernes udbredelse i ejendommen, så
kan næppe fås i håndkøb .
bekæmpelsen kan foretages samlet i hele
Pudder .
det angrebne område. Til det formål kan
man evt. udlægge små stykker rå svineSteder, hvor det ikke generer at have
lever, f . eks. i plastikæsker, med huller
pudder liggende, vil en grundig behandling
til myrerne, eller på sølvpapir. Findes
med et giftpudder indeholdende pyrethrin
der myrer i nærheden bliver de normalt
eller lindan og evt . methoxychlor være
~urtigt tiltrukket af denne lokkemad.
meget effektivt.
For at undgå yderligere spredning af
De såkaldte giftlakker, som indeholder
faraomyrerne, bør man begynde bekæmpelsen
dieldrin eller chlorpyrifos er effektive
i yderkanterne af deres udbredelsesområde,
overfor faraomyrer . De påføres med pehsel
og systematisk bevæge sig ind mod cenog stivner til en lakagtig belægning, som
trum.
myrerne blot skal passere et par gange for
at få nok. De er især praktiske .til supSelve bekæmpelsen går i store træk ud
plerende behandling langs paneler, ved rørpå, at man med en insektgift (væske og/
gennemføringer etc. Holdbarheden er ndreller pudder) grundigt behandler alle
malt flere måneder.
de steder hvor faraomyrerne holder til
og færdes samt ind i alle mistænkelige
Insekthormon .
revner og sprækker, og at man med en
Der er nu også mulighed for at benytte et
giftlak smører spærrebælter overalt
insekthormon-lignende stof, methopren, et
hvor de færdes .
såkaldt ungdomshprmon, mod faraomyrer.
Denne type stoffer virker kun på insekter,
og er derfor helt ufarlige for mennesker
og husdyr .
Metoden bygger på, at hormonet - indlejret
T~sekt-sprays (forstøvningsmidler).
i en blanding af myrernes foretrukne fødeemner - udlægges i småklatter som lokkemad
Et begrænset angreb kan · bekæmpes med et af
for de fødesøgende arbejdermyrer. De bringer
de gængse aer9solpræparater indeholdende
blandingen ned i boet som føde for larverne
pyrethrin eller et hermed beslægtet stof,
og dronningerne, hvorved larverne forhindres
samt evt . methoxychlor.
i at udvikle s-ig til voksne myrer og dronDrejer det sig om større angreb bliver
ningerne
mister evnen til æglægning.
spray:~åsern~ uøkonomiske. I disse tilHormonet
virker ikke på de voksne arbejderfælde kan man bruge et forstøvningsmiddel,
myrer
og
de
færdige pupper i boet, og der
som kan købes i større enheder, op til 25 1
vil
derfor
gå
et par måneder, før alle myrer
dunke, og udsprøjtes med en forstøver~
er
døde
på
naturlig
måde . Man kan foretage en
sprøjte (håndbetjent eller mekanisk).
supplerende
bekæmpelse
med tradiionelle midEt forstøvningsmiddel baseret på pyrethrin
ler
(spraydåser,
giftlakker
etc . ), når der er
eller et pyrethrin-lignende stof vil være
gået
et
par
uger
efter
sidste
udlægning af
velegnet, men man skal være opmærksom på,
hormon-lokkemoden
.
at giftvirkningen kun holder sig i få dage.
Man må se i øjnene, at bekæmpelsen af
faraomyrer i en større ejendom kan være
en svær opgave, som kræver, at man følger
en fast strategi . I de fleste tilfælde
vil det være rimeligt, at man allierer
sig med professionelle skadedyrsbekæmpere.
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Niels lngvardtsen har i mange år været kvarterets fyrværkerimester. Dette job indebærer total
ædruelighed før og under affyringen af vort nytårsfyrværkeri. Jobbet er ellers let og alle i
bestyrelsen med hang til knald står hjælpende i kulissen både med hensyn til at styre afskydningsplanen (vi ka' jo ikke have et romerlys til nord og en bangalsk fakkel til syd. Der skal være
harmoni + orden i tingene).
Indsat er et billede fra nytårsaften 1993 taget kl. 00 I. Niels siger Godt Nytår i aftenens første glas
rødvin.

Nye hjælpere søges. Henvendelse: Niels Ingvardtsen. Kvalifikationer: Nedsat
hørelse og ingen rysten på hånden!?!
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KILDENs
JULENUMMER
Nr. 4 - December 1994

KILDEN

Leder

er Husejerforeningen i Strandvejskvarterets beboerblad, og udgives af denne forening under ansvar
af bestyrelsen og den af bestyrelsen udpegede redaktør, som p.t.
er:

Julen står for døren, og det er blevet tid til et tilbageblik.
KlLDENs redakteur ser med glæde, at flere og flere
debatindlæg fra husejerne tilstiles redaktionen, især busproblemet har sat gang i skriveriet.
Og - så har vi fået en ny Kanonkonge og overknaldperle til at tænde de korte, men effektive lunter på Torvet
nytårsaften. Carsten Reiff fra Kuhlausgade har afløst den nu
hørehæmmede Niels Ingvartsen. - Godt initiativ.
Julekort er der også blevet plads til. Kortet er tegnet af
Kirsten Sonne, grafiker og tegneseriemager. Kortet kan stadig
købes og bruges som nytårshilsen. Der har været sendt en
seddel rundt med købssteder og pris. Jan Væver har trykt
kortet i 4 farver og leveret til den rene produktionspris.
Bagsiden af KILDEN er en opdatering af affaldsafhentningen i det kommende år - klip ud og hæng op!
Og så til det væsentlige - !!! Julen er altid bleve
betragtet som e1i »glædens fest«, ikke desto mindre er det den
tid på året, hvor selvmord, skilsmisser, familieopgør og de
massive vinterdepressioner sætter ind. Vi vrider os i daglige
kramper, og alt det negative - busser - haver med alt for
mange beton »brosten« - støjgener fra tyverialarmer - grafitti
på husene - det hele er rimeligt deprimerende. Alene det
faktum, at julen er tiden for samvær, og dette samvær i
familien netop understreges af, at vi ikke kan holde hinanden
ud, fik mig til at søge i litteraturen for om muligt her at finde
trøst. Vores engang herboende forfatterinde Martha Lictenberg Madsen skrev i det engang så velansete julehæfte »Jul
på Havet« fra 1936 en opbyggelig og fremsynet novelle: »Du
husker vel at skrive hjem«, hvori et fortabt menneske drives
fremad til kærlighed og glæde, fordi han bæres oppe af
kærlighed. - Kærlighed fra moderen og kærlighed fra den
eneste ene, som havde ventet på ham.
Tag ved lære af denne livskloge beretning - måske er~
den fra det virkelige liv!

Carsten Ohmsen
Berggrensgade 16
2100 København 0
Tlf.: 31 18 01 90
Alle meddelelser fra bestyrelsen er
mærket med

Redaktionen modtager meget gerne
ideer, oplæg, artikler, meddelelser
osv.

Bestyrelsen 1992/93:
Ole Faurhøj - formand
Berggreensgade 12
Tlf. 39 29 23 67
(kloaker og parkering)
Christian Sonne - næstformand
Heisesgade 49
Tlf. 39 29 54 51
(gader, trafik og fjernvarme)
Niels Ingvartsen - sekretær
Hornemansgade 29
Tlf. 39 29 42 18
(facader/lokalplan og foreningens materiel og kælder)
Jan Væver
Kildevældsgade 13
Tlf. 31 20 75 71
(haver og R98)
Carsten Ohmsen
Berggrensgade 16
Tlf. 31 18 Ol 90
(KILDEN og historisk udvalg)

Kasserer:
Oluf Greisen
Kuhlausgade 46
Tlf. 39 29 60 62
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God Jul og Godt Nytår!
Den gamle redakteur

Husejerforeningen
i Strandvejskvarteret

Året der gik.

1994 blev et lidt roligere år end jubilæumsåret 1993. Men alligevel har der været nok at se til
for bestyrelsen med flere.
Af arbejder kan nævnes:
- Trafiksanering i Kildevældsgade. - Her kom desværre en borgmester på tværs, med tilladelse til flere busser! - Vi håber at den sag har fået sin afslutning inden året er omme.
- Færdiggørelse af "Håndbog for Husejere". Det færdige resultat vil blive præsenteret på generalforsamlingen.
- Det fortsatte arbejde med etablering af aviscontainere.
- Fortsættelse af opretning af vore gader. I år i en del af Berggreensgade.
- Problemet "Faraomyrer"!
Og så alt det sædvanlige.
Alt vil selvfølgelig blive behandlet på den årlige ordinære generalforsamling, der vil finde sted:
Tirsdag den 28. februar 1995. - Indkaldelse med dagsorden vil blive udsendt med et senere
nummer af KILDEN.
Bestyrelsen ønsker hermed alle en god jui og et godt nytår.

,.-::.-. ._ ]:::.,, ........:~.. . .
,;;;_"_

\.

.,.

.

.
,,.
tt

J'

ATTER ENGANG ARRANGERER HUSEJERFORENINGEN FÆLLESFYRVÆRKERI PÅ KILDEVÆLDS TORV
NYTÅRSNAT KL. CA. 00.40. TIVOLI'S FYRVÆRKERIMESTER HAR LEVERET KNALDENE, OG
BIDRAG TIL DÆKNING AF DET INDKØBTE KAN INDBETALES TIL NIELS INGVARTSEN, HORNEMANSGADE 29, ELLER PR GIRO 8 13 31 58. GODT NYTÅR
3

Busser eller ej .......
Et lille indlæg fra Husejerforeningens Trafik-og-Torv-Arbejdsgruppe
Med HT's omlægning af bus 39 i Kildevældsgade blev arbejdsgruppen's opgave pludselig brandaktuel,
hvilket klart fremgik af sidste nummer af Kilden. Desværre fik vi ikke et indlæg i denne sidste udgave, så det
vil vi kompensere for her, ved at fremlægge et koncentrat af de forslag og meninger, vi har haft oppe og
vende.
Arbejdsgruppen's opgave har primært koncentreret sig om to aspekter af livet omkring Kildevælds Torv. For
det første var der på sidste generalforsamling et klart ønske om at få reguleret trafikken i Kildevældsgade og
på torvet, således at den gennemkørende trafik, og specielt hastigheden på denne, blev dæmpet væsentligt.
For det andet var der en intention om at forskønne torvet, og forsøge at bringe det tilbage til funktionen som
et samlingspunkt for kvarteret, som torvet arkitektonisk og funktionelt er tænkt til.
Arbejdsgruppen har over en lang række møder arbejdet med forskellige forslag til hvordan disse ønsker
kunne kombineres. Fra de helt rabiate forslag med afspærring af torvet for gennemkørsel, til de mere
moderate med trafikdæmpende foranstaltninger i gaden og på torvet. Vi har undervejs i denne proces
konsulteret eksperter og andet godtfolk, der har kunnet bistå gruppen med råd og vejledning til de forskellige
løsningsmodeller.
Vi har senest haft et orienterende møde med kommunens vejafdeling, for at få en tilkendegivelse af hvad man
der anså for praktisk gennemførligt, hvordan man vurderede de politiske muligheder for en gennemførelse af
projektet, og endelig for at få en ide om omkostninger, projektforløb osv.
Som en direkte konsekvens af vor henvendelse vil vejafdelingen, sandsynligvis ultimo Januar 95, gennemføre
en trafik-og hastigheds-måling i Kildevældsgade ved torvet, for bedre at kunne vurdere problemet.
Arbejdsgruppen har, siden vore første møder i foråret, haft voldsomme diskussioner om hvorvidt der skal
være busser eller ej i Kildevældsgade. Vi er nået til den erkendelse, at en blank afvisning af busser ikke vil
være den bedste vej frem. Det vil med stor sandsynlighed blot eksportere problemet til Landskronagade,
Nygaardsvej, Taasingegade eller Bellmansgade. Og vi må indrømme, at de kollektive transportmidler,
specielt i en storby som København, er en ganske fornuftig og rimelig bæredygtig form for transport.
Med denne erkendelse in mente kan vi vist alle blive enige om, at hurtigbusserne 72E/79E ikke har noget at
gøre i kvarteret. Og at der må skabes en fornuftig løsning på linieføringen af den lokale bus 39, der tilgodeser
beboerne, ikke bare i vort eget, men også de omkringliggende kvarterer.
Arbejdsgruppens foreløbige konklusion er, at der må arbejdes mod en løsning, hvor man ikke afskærer
fuldstændigt for den gennemkørende trafik, men istedet ophøjer torvet til f.eks. legegade-status. Og samtidig
giver torvet en belægning, der både virker trafikdæmpende, og samtidig kan give en smukkere og mere
harmonisk fremtoning af torvet.
Vi arbejder nu, sammen med husejerforeningens bestyrelse, med skitserering og budgettering af et sådant
forslag. Dette vil blive fremlagt på den kommende generalforsamling, hvor vi håber på en massiv opbakning
fra foreningens medlemmer. Derefter kan forslaget præsenteres for politikerne, i borgerrepræsentation, og for
verdenspressen, hvor det endelige slag for et skønnere og mere fredeligt Kildevælds Torv skal slås.

Med venlig Julehilsen
Trafik-og-Torv-Arbejdsgruppen under Husejerforeningen i Strandvejskvarteret
Jette Bisbjerg, Kildevældsgade 34
Torkil Groving, H.C.Lumbyesgade 55
Jørgen Dahl Madsen, Kuhlausgade 32
Jakob Breck, Kuhlausgade 12
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Mon vi får en hvid jul i år?
Det tror Voldborg på - men renovationsfolkene ønsker det modsatte, for de
husker de kraftige vintre hvor affaldscontainerne skulle bugserers henover
frosne snedynger. Derfor minder de os om at holde affaldsstativ, container
og gangsti fri for sne - ellers vil der ikke blive tømt.
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Det lyder logisk - men husk også at holde fortorvet farbart i de kommende
vintermåneder og tag hensyn til fodgængere af alle aldersklasser.
Ellers ønsker renovationsfolkene os en god jul og et godt nytår.
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R98 Information vedrørende
køleskabe og frysere.
Tidligere har man kunnet aflevere sin fryser og køleskab til afhentning
som storskrald - men for at undgå freonudslip ved skrotning, har man
besluttet, at disse effekter skal afhentes seperat.
Ring til 32661898 og få oplyst hvornår.
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Støj - - igen.
Her følger nu en lille historie i to kapitler.
Kapitel 1 foregår i et byggeforeningskvarter. (Ikke vores, men det kunne godt have
været det).
En mand bliver vækket om natten kl 3 af en bil, hvis tyverialarm sætter i med den velkendte
gennemtrængende hylen. - Manden bander lidt: "Nå, nu igen"! Han er vant til, at disse alarmer går igang i tide og i utide. - Dog mest i det sidste.
Endelig holder alarmen op, men da han er vågen, står han op, og kikker ud af vinduet. - Her
ser han to fyre spæne hen ad gaden. - - Hurtigt får han en badekåbe på og går ned på gaden. - Ganske rigtigt. Den ene siderude er brudt op!
Nu er andre beboere i gaden også kommet til, vækket af alarmen.
Men hvor er bilejeren?
Vor mands nabo mener han bor længere nede, og man går hen og ringer på. - Efter en lang
tid kommer et søvnigt hoved til syne i vinduet. "Hva' er der"?
Man fortæller ham hvad der er sket, og han kommer fluks ned. - - "Satans. Og jeg som troede at en bilalarm var sagen!!!
Et par dage senere fortalte bilejeren, at hans forsikringsmand havde sagt til ham: "Hvorfor har
du ikke bare en fjernalarm? Det er meget bedre. - Så bliver du vækket ligesom med et vækkeur. - Biltyve er i dag ligeglade med bilalarmer der hyler. De ved, at de fleste kan ikke høre
dem alligevel!!!
Kapitel 2 foregår i vores kvarter, men kunne også godt have været i andre kvarterer.
Vor nye mand bliver vækket da en mand i gaden kommer hjem og starter sin bilalarm.
- DYT! - Lyder det.
Tilsyneladende har bilejeren glemt et eller andet i bilen, for han låser den op igen.

- DYT-DYT!

Og så endelig:

-DYT!
Nu er vor mand helt vågen. - "Så sku'da osse"!
En dør smækker. "Pyh ha, endelig ro "! . - - - Men nej.
Bilejerens kone har gjort ham opmærksom på, at han glemte hendes pose med tøj i bagagerummet.
- DYT- DYT!
og nok en gang:
-DYT!
Et par dage efter er vor mand sammen med en automekaniker, og fortæller ham om de idelige forstyrrelser han har om natten på grund af autoalarmerne.
Automekanikeren griner: "Det er sgu' prestige at ha'en autoalarm der "dytter", eller kan naboerne jo ikke vide at han har råd til en sådan".
Vor mand ligner 17 spørgsmålstegn: "Jamen hva' så"!
"Alle autoalarmer er monteret sådan, at alle blinklys blinker når man låser og åbner. - Dyt'et
er kun for at dupere rakket"IIII
Akja.
Denne lille historie viser, at al den dytten og hylen er unødvendig støj der burde undgås,
af hensyn til naboer mfl.
- Ole
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Forestillingen om, at klatrende løv er skadeligt
for murværket er forkert, siger ny rapport.
Rapporten er bestilt af Bygge- & Boligstyrelsen under Boligministeriet, og gør op med den
almindelige opfattelse af, at klatrende løv er nedbrydende og ødelæggende for murværk.
Måske var netop denne rapport afgørende i en tvist omkring en klatrende efeu på en husgavl i
vort område - kombineret med en overtrædelse af ejendomsretten.
Forløbet af sagen, kort beskrevet:
En ctL 75 årig gammel efeu vokser op af en gavl som samtidig danner skel mellem de to
ejendomme. Ejendom A har udsigten til efeuen fra sin baghave.
Ejendom B. Efeuen vokser på bortvendt endegavl
~'<!rens søn af B går ind på område A og bortskærer ctL 4 mtr. af efeuens stamme over
roden og sagen er hermed igang. B modtager et brev A som betegner nedskæringen som
hærværk og beskriver samtidig det rige fugleliv i efeuen og dens herlighedsværdi som hermed
er gået tabt.
I en brevveksling forsøges et privatforhandlingsudspil hvor A kræver at den visnede efeu
fjernes og at der tinglyses en servitut på B's ejendom som giver efeuen uhindret ret til at vokse
på gavlen op til 2 mtr. fra rygning og tagrender.
Forslaget godkendes ikke af B, og hermed får sagen et retsligt efterspil
Der udtages stævning mod B. og efter diverse ko"espondance mellem parternes
advokater hvor man bevæger sig rundt i Københavns Byggevedtægter, ønske
om hegnssyn og en syns- og skønserklæring; fremsender begge advokater deres
replikker til Retten i Ballerup, beliggende i København.
I stævningen mod B påstås denne til at anerkende servitutten omhandlende efeuen. Ligeledes
-ltståes samme til at betale sagsøgte kr. 5 0. 000,- eller et af retten fastsat beløb.
I udskrift af Retsbogen afsluttes sagen således som forlig:
Servitutten lyses på B's ejendom. og B skal betale kr. 20. 000 i erstatning for mistet værdi og
herlighedsværdi. Endvidere betaler B sagens omk. med kr. 20. 000.
Som et lille efterskrift skal omkostningerne for stillads, stempelgebyrer og egen advokat
medregnes - så efeuens reelle omkostning beløb sig ialt til ctL kr. 75. 000,-. Et beløb som i
mange situationer vil gøre det af med ~t veltilrettelagt husholdningsbudget

jv.
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MARTHA LICHTENBERG MADSEN:
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AN stod paa en Bro-· langt borte i et frem•
med Land. V andet strømmede fremad, fremad mod det store Hav, mellem Bjælker af
Jern og Træ - Ebbe og Flod var her - i dette Øjeblik ustandseligt fremad, intet kunde standse det, kun
inde under Broen spredtes Bølgerne i Skum for saa
at glide videre, videre fremefter . ...
Saadan: fremefter, uden at lade sig standse - saa<lan havde hans Tartke engang været for længe siden!
Ud i Verden vilde han! Fremad og bane sig en Vej
- pløje Søen, trodse Vind og Vejr og Mennesker, altid komme først, altid være foran de andre - - Ud i Verden var han kommet, og en Tid ogsaa
fremad paa sin Færd - men derefter? Nej, godt var
det ikke gaaet ham.
Der var et Menneske, han i dette Øjeblik - nej.
i lange Tider, kun kunde se paa med Foragt, et Menueske, han hadede; det var en, der havde forskertset
sin Lykke, havde kastet alt det gode bort fra sin Bane.
alt det, der var kommet paa hans Vej i Livet - havde
kastet det bort i Selvtillid og i Overmod, havde drukket og sviret og mistet alt - ja, endog en ung Piges
Kærlighed var blevet kastet bort i denne Rus af Overmod.
Og det Menneske, som han nu foragtede saa dybt
- det var ham selv; og han syntes, som han uu stod
her paa Broen og saa ned i det mørke, snavsede Vand,
at intet kunde dog i Verden vist være mere nedværdigende end at maatte give sig selv Skylden for
hele sit Livs Forlis . . ..
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Illustreret al

POUL POULSEN

Floden dernede skulde faa Lov til , inden længe,
at gemme ham! Naar nu Mørket faldt paa - naar
der ikke mere var saa mange Mennesker omkring ham,
naar Nattens Stilhed kom snigende, saa vilde han
forsvinde, og ingen, ingen vilde savne ham.
- - _:_ Der staar lidt Brus af hvidt dernede om
den ene Bjælke - det ser næsten ud, som er det det
~amme Skumsprøjt som dengang hjemme paa Faders
Baadebro ! Far var Lods, og der laa altid Baade ved
clen Bro! Som Dreng sad han der og fiskede Aborrer,
under Broen soppede han og fangede Hundestejler i en
Flaske - og troede, han var den dygtigste Fisker i
hele Verden. Og naar han sad og vippede i Fars grønmalede
Jolie eller i den lille hvide Plimsoller, saa tænkte han
sig ude paa det store Hav! Han kæmpede med Sørøvere, og han kastede med Harpuner, han mødte Isbjerge, og han fortalte bagefter Mor om sine store,
store Bedrifter ....
,,Du huskede vel at skrive hjem?"
Han vender sig lidt her paa den store Bro. Var
der nogen, som hviskede de Ord til ham netop nu?
- - Det lød saa klart, saa tydeligt .. ..
Aa, nej , det var jo bare Tankerne, der et Øjeblik
havde været hjemme. Det var Mor, som havde hvisket
det for længe, længe siden, naar hun med et Smil
havde hørt ham fortælle om sine Bedrifter paa de
store Have, i de fremmede Havnebyer. ,,Du husker
vel at skrive hjem?"

Ja, naturligvis vilde han aldrig glemme al skrive
hjem til Mor og Far - lange Breve - glade Breve
- mange, mange Sider .. ..
Havde han husket det?
Altsammen, altsammen havde han glemt - og han
stirrer igen ned i det sorte Vand.
Tænk, det var den lille bitte Smule Skumsprøjt
dernede, som nu fik Tankerne paa Flugt, fik dem til
at mindes den lille grønne Jolle og Plimsolleren, Fjorden derhjemme - Barnefantasiens Verdenshav - Igen maa han vende Hovedet, for nu lyder det end
mere tydeligt: ,,Huskede du at skrive hjem?" l\ien
der er stadig ingen, som har talt til ham. Menneskene
vandrer ustandseligt forbi, ikke et eneste Øjeblik er_
der slet ingen, saadan som han staar og ønsker det
for at kunne forsvinde, bare forsvinde ....
Huskede du - ? spørger de smaa Bølger dernede,
skændende og formanende. Huskede du - ? hvisker
det hvide Skum. Husker Du - ? skvulper de grønne
Krusninger.
Han vender sig bort - og han driver saa smaat
indover mod Kajen, fremad mod den Smøge, hvor han
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endnu har sit Logi - ind over en Baggaard, hvor
Jer nu ikke mere hviskes: Husker du - ? men hvor
det tydeligt og klart skriger ham i Møde: Her ser
du, hvad al din Storhed og Hovmod er blevet til !
Dette er al din Herlighed her paa Jord: en Seng og
en Stol - nøgne Vægge, en kold Kakkelovn, et
umalet Bord - Saa stirrer han paa dette Bord - for der ligger
et Brev - et Brev :ned hans Adresse - et tykt Brev.
Han vender og drejer det. Hvordan er det kommet?
Han har jo saa længe troet sig godt gemt, har skjult
sig for alle tidligere Kammerater, har ment, at ingen
kunde finde ham og hans Elendighed. Men der er
igen Tvivl: hans Navn staar tydeligt nok paa Konvoluten - og bagpaa staar Mors Navn og Adresse.
· Hvorfor ikke Fars? Hvorfor ikke Fars Navn? /
Han flænger Konvoluten op. Hvorfor er det ikke
Far, der skriver - som før? Flere Papirer falder
ud, men han ser knapt paa dem, for han maa først
s~, hvad Mor skriver :
" Far død! Aa, Far er død! Det er snart et halvt
Aar siden. - Hvorfor skrev du ikke hjem? - Vi
fik saa et Brev fra en, vi ikke kender - men hun
holder af dig endnu - jeg vedlægger hendes nye
Adresse, saa kan du maaske nok finde hende igen,
for hun synes at være god - og det er du jo ogsaa
selv - du er maaske blot kommet ind i noget forkert en lille Tid - og du kommer nok ud af det
igen, skriver hun. - Men nu er du kommet over det,
ikke sandt? Bliver nu igen min egen Dreng, som du
var før? Og gaa saa op i Konsulatet - der ligger
nogle Penge til dig - en Del af din fædrene Arv og kom saa hjem, hvis du synes - maaske du kan
blive Lods efter Far - eller du kan faa Færgefarten
paa Fjorden, eller - ja, Fars Baad, den grønne du
ved, den beholder jeg nu foreløbig - for, hvis du
kunde tænke dig at gaa paa Fiskeri .... "
Ord følger Ord - Sætning følger Sætning - han
har kun læst det afbrudt og hastigt - det maa læses
flere Gange, inden han kan samle sig til at forstaa
- - Det ligger glattet ud paa Bordet, og selv sidder
han i Tusmørket foroverbøjet og læser - - - - Saa mærker han, da han skal vende Papirerne, at han sidder med foldede
..~~~\.:.·: · •••: - ·...:- ,' • •• .>,
- -Hænder, at Taarer glider over Kin~- ··):;:_.<~ ':~~~"~J~\ )2~~=~•:,
den - at han bøjer sit Hoved et
:?':
Øjeblik. -- Beder? Aa, ja, rnaaske
~
dette er Bøn - han ved det ikke ret.
men han ved, at nu er det Slut med
det nedværdigende Liv - nu vil
han finde hende, han holder af vil spørge, om hun vil begynde Livet sammen med ham - om hun
Ver slaar lidt Brus
vil med hjem til Mor ....
.
I,,

..

"

af hvidt dernede
om den ene Biælke.
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- og hjemme i det
lille Hus ved Stranden
i·entede de paa Brev.

Snart er det Jul derhjemme med Sne og Frost maaske de kan naa hjem tidsnok til at høre Kirkeklokkens Klang over Fjorden . ...
Og han gaar igen over den store, befærdede Bro,
ser Mennesker jage frem og tilbage, nu gør det ikke
noget, de er der allesammen. For nu kan han smile til
det sorte Vand, til de smaa Krusninger, til det hvide
Skum dernede - 4e hvisker det samme som før: Huskede du at skrive hjem? Men de hvisker ikke mere

bebrejdende og skændende og formanende ; nu ved de
maaske, at han skriver allerede i Dag, og derfor er
det næsten, som om de smaa Bølger ogsaa nynner til
ham, fortæller om Glæder, der er paa Vej, om Lykke,
der venter, naar blot man selv vil - hvisker og synger
saa muntert og glad:
,,Nu skriver du hjem - nu skriver du hjem ! Skriver, at nu kommer du - nu kommer du - kommer
endda med den, du har kær!"

*******
Send en nytårshilsen på årets julekort ....
Julekortet er i 4 farver, falset og inkl. kuvert. Pris 6 kr. pr. stk. Motivet viser to damer mor og datter - der hygger sig med et glas portvin? og konfekt i en julepyntet stue i et
byggeforeningshus. Gennem vinduerne, der er pyntet med hjerter og kræmmerhuse, kan man
se husene på den anden side af gaden.
Kortet er tegnet af Kirsten Sonne, grafiker og tegneseriemager - kendt fra bl.a. Press
og Blue Fanny.
Køb kortet før din nabo hos:
Ole Fauerhøj, Berggreensgade 12
Chr. Sonne, Heisesgade 49
Carsten Ohmsen, Berggreensgade 16
Niels Ingvartsen, Hornemannsgade 29
Jørgen Kamstrup, N .V. Gadesgade 19
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For vindmøllelauget i København, som vi sidst havde givet plads til, går
det roligt fremad. Der vil blive opført tre 500 kW-møller på et dige ved
Lynetten. Der er 2460 andele i projektet, og andelsprisen er 4500 kr. På
' nuværende tidspunkt har 44 personer forhåndstegnet 166 andele. En
)

lar.gsom og spæd start? Det var det også for Avedøre Vindkraft i sin tid.
Hvis du kender nogle, der eventuelt kunne være interesserede, kan de
ringe til Per Vølund, tlf. 33 11 40 17. Han oplyser meget gerne yderligere 01n projektet.
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DAGRENOVATION
STORSKRALD
BYGNINGSAFFALD
MILJØFARLIGT AFFALD
HAVEAFFALD

1995

-fra private husstande
Strandvejskvarteret.
I

Betegnelse
Husholdningsaffald
(dagrenovation)

Hvad
Organisk og
uorganisk affald

Hvornår Hvor
Tirsdag
eller torsdag

Hvordan

affaldscontainer
eller stativ

Container eller
affaldssæk i stativ

På fortov
ved havelåge

Pakkes eller bundtes i
håndterbare bundter
- ikke over 1 meter på
længste led.
- skal kunne håndteres
af een person.

hver uge

Storskrald
Storskrald afhentes
mod betaling 14 dage for
og efter nævnte afhentningsdage. Betaling kr. 200,exe!. moms
Udenfor disse tidspunkter
kan der bestilles gratis
afhentning

Kasserede indbogenstande.
Husholdningsaffald af
størrelse, art eller mængde
der ikke kan være i
container eller stativ.
Må ikke være forrådneligt.
Ikke ildelugtende eller miljøfarligt affald.
-større grene træstammer
og stød hører under
storskrald - ikke haveaffald.

( 4 x årligt, gratis)

l.afh. 2. marts 95

Møbler medtages som
de er - men skal kunne
håndteres af 2 personer
uden hjælpemidler.

2.afh. 9.juni 95
3.afh. 31.aug. 95
4.afh. 30.nov. 95

Køleskabe og frysere skal ikke mere
sættes ud sammen med storskrald
- ring til R98 som afhenter specielt.

Bygningsaffald

Haveaffald

Miljøfarligt affald
Følgende specielle ting kan
også afleveres i alm.
åbningstider til:
Batterier hos fotohandleren.
Medicinrester på apoteket.
Maling hos farvehandlere.
- eller på Genbrugsstationerne.
Rekvirer evt specialbrochure
hos R 98 Tlf.32661898

omfatter storskrald men
må kun veje samlet 150 kg.
pr. afhentning.

Ahn. haveaffald, tynde
grene, visne blade o.l.

Se ovenfor
-samt storskrald

På fortov
ved havelåge

Håndterligt uden brug
af hjælpemidler.
Håndterbare pakker.

3. mand. og 3. tirsd.
i måneden.
( sæt evt. poserne ud
mandag morgen for
at være sikker på
afhentning.)

På fortov
ved havelåge

Lørdag d. 1. marts 9'
(kl. 10.30 - 10.50)- Kildevældsg. 80
(kl. 11.00 - 11.20)- Hj. Kuhlausg. og
Kildevældsgade
Onsdag d.10.maj 95
(kl. 15.30- 15.50) ➔ Kildevældsg. 80
Genopladelige elektroniske (kl. 16.00 - 16. 20)➔ Hj. Kuhlausg. og
apparater med fast batteriKildevældsgade
pakning (f.eks. tandbørster Lørdag d.9. Dec. 95
bordstøvsugere og bore(kl. 10.30 - 10.50,-. Kildevældsg. 80
maskiner.
(kl. 11.00 - 11.20)- Hj. Kuhlausg. og
Kildevældsgade
Maling, opløsningsmidler,
syre, spildolie, kemikalier,
bekæmpelsesmidler,
drivmidler, husholdningsog toiletkemikalier.

Pakkes i bundter ikke over I mtr.
max 40 cm i diameter.
Træstammer ikke over 8 cm i diam.
Større træstammer og stød hører
under storskrald.
Haveaffald pakkes i papiraffald::rnnser,
og der er ikke begrænsning på t
opbevares bedst i papkasse,
spand med låg eller plasticbeholder med fast bund.
Stil affaldet oprejst så det ikke
løber ud eller sammen.
Kemisk affald må aldrig blandes.
Aflever i originalemballager.

Hold affaldet utilgængeligt
forbøm!!!

- eller genbrugsplads.

Flaskecontainer:

Pladsen ved Svanemøllens busholdeplads + Helsingborggade/Bellmansgade

Genbrugsplads:

Rentemestervej 5 - 2400 N Tlf. 31850724
Åbningstider: Mandag-fredag 14-18
Lørd. Sønd. og helligdage 10-17
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KILDEN
Nr. 1 - Februar 1995
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KILDEN
er Husejerforeningen i Strandvejskvarterets beboerblad, og udgives af denne forening under ansvar
af bestyrelsen og den af bestyrelsen udpegede redaktør, som p.t.
er:
Carsten Ohmsen
Berggrensgade 16
2100 København Ø
Tlf.: 31 18 Ol 90
Alle meddelelser fra bestyrelsen er
mærket med

Redaktionen modtager meget gerne
ideer, oplæg, artikler, meddelelser
osv.

Bestyrelsen 1992/93:
Ole Faurhøj - formand
Berggreensgade 12
Tlf. 39 29 23 67
(kloaker og parkering)
Christian Sonne - næstformand
Heisesgade 49
Tlf. 39 29 54 51
(gader, trafik og fjernvarme)
Niels Ingvartsen - sekretær
Hornemansgade 29
Tlf. 39 29 42 18
(facader/lokalplan og foreningens materiel og kælder)
Jan Væver
Kildevældsgade 13
Tlf. 31 20 75 71
(haver og R98)
Carsten Ohmsen
Berggrensgade 16
Tlf. 31 18 Ol 90
(KILDEN og historisk udvalg)

Kasserer:
Oluf Greisen
Kuhlausgade 46
Tlf. 39 29 60 62
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Husejerforeningen
i Strandvejskvarterer

Husejerforeningen i Strandvejskvarteret
afholder
ordinær generalforsamling
i Københavns Amatør Sejlklub
Strandvænget 43
Torsdag den 23. februar 1995, kl 19.30.

Dagsorden.
1. Valg af dirigent.
2. Foreningens virksomhed.
3. Årsregnskabet.
4. Kildevældsgade.
5. Facaderegulativ.
6. Indkomne forslag.
7. Lokalplan/haveregulativ.
8. Håndbog for Husejere.
9. Budgetforslag for 1994.
10. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter, 1 revisor, 1 revisorsuppleant,
3 voldgiftsmænd og 1 voldgiftsmandssuppleant.
11 . Eventuelt.
De afgående bestyrelsesmedlemmer er: Niels lngvartsen og Christian Sanne.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være Ole Faurhøj,
Berggreensgade 12, i hænde senest den 19. februar 1995.
NB: I henhold til foreningens love§ 17, henstiller bestyrelsen, at medlemmerne i egen
interesse medtager sidste kontingentkvittering (1994).

Skriftlig beretning følger på de næste sider.
Bestyrelsen vil på generalforsamlingen under pkt 2 besvare spørgsmål og supplere
beretningens enkelte punkter.
Bestyrelsen
Februar 1995
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Meddelelser fra
bestyrelsen.

Hu sejerforeningen
i Strandvejskvarteret

1. Generalforsamlingen 1995.
Husejerforeningen holder i år generalforsamling samme sted som generalforsamlingen i
1994:

i Københavns Amatør Sejlklub
Strandvænget 43.
Torsdag den 23. februar 1995, kl 19.30.
Bemærk at datoen er en anden end den i sidste nummer af KILDEN opgivede:
2. Forslag fra bestyrelsen.
Ad dagsordenens pkt 4:

Kildevældsgade.

Principgodkendelse af forslag til ombygning af "Torvet" i Kildevældsgade samt til
finansiering af omlægningen.
Forslag følger - så vidt muligt - i dette nummer af KILDEN.
(NB: Hvis dette af tidsmæssige grunde ikke bliver muligt, vil det blive omdelt sammen
med regnskab og budgetforslag).
Ad dagsordenens pkt 5:

Facaderegulativ.

Forslag til facaderegulativ til vedtagelse på generalforsamlingen følger i dette nummer
af KILDEN. (Se endvidere pkt C i bestyrelsens skriftlige beretning).
3. INDKOMNE FORSLAG - til behandling under dagsordenens pkt 6 - vil blive ophængt i
skabet.
4. ORIENTERING FRA BESTYRELSEN .
. Ad dagsordenens pkt 7:

Lokalplan/haveregulativ.

Orientering om sammenhængen mellem lokalplan og haveregulativ mv. - Der henvises
til bilaget i dette nummer af KILDEN.
Ad dagsordenens pkt 8:

Håndbog for Husejere.

Der henvises til pkt E i bestyrelsens skriftlige beretning.
3. REGNSKAB FOR 1995 og BUDGETFORSLAG FOR 1995 vil blive udsendt.
Bestyrelsen
Februar1995
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Bestyrelsens beretning for 1994.
Hu sejerforeningen
i Strandvej skvaneret

A.

GADEVEDLIGEHOLDELSE MV.
Vedligeholdels_en e~ nu nået til Berggreensgade. De~værr_
e er det ikke blevet til ~å meget - dels fordi der ikke har været så mange penge til rådighed - men også fordi entreprenøren overså vores opstartbrev, så han først kom i gang i oktober, i stedet for i august. Belægningsarbejderne incl. lapning af diverse huller er derfor udsat til foråret.
Arbejdet med omlægning af fortove og kantsten vil blive fortsat i det omfang økonomien
tillader det. Heldigvis er vi snart ved at være færdige med den del af vedligeholdelsen.
Til gengæld har slidbanerne det ikke godt mange steder.
Anlægget på torvet har fået ødelagt smedejernsrækværket af en vildfaren bil. På trods
af hurtig henvendelse herfra, har kommunen været meget længe om at gøre noget ved
sagen. - Først for nylig er de ødelagte dele af stakittet hentet - så må vi se hvornår de
kommer tilbage.

B.

BUSSER I KILDEVÆLDSGADE/FORSLAG TIL OMLÆGNING AF "TORVET".
På det sidste møde inden sommerferien sidste år, besluttede borgerrepræsentationen i
et tilsyneladende anfald af ferievildelse (i det mindste hos socialdemokraterne) og uden
at nogen vidste om det på forhånd, at vi skulle have fornøjelse af bus 39 i begge retninger.
Det faktum, at vi nu har både 2 hurtigbusser og bus 39 i begge retninger i Kildevældsgade, er i strid med vores intentioner om udvikling og planerne for vores kvarter.
Vi har derfor lige siden ligget i livlig korrespondance med HT, Borgmester Bente Frost
(magistratens 4. afd), Overborgmesteren og lokalaviserne i et forsøg på at komme
tilbage til de "gode gamle" dage, hvor vi kun havde 39'eren i en retning. (Jvf KILDEN nr
3/94).
Systemet giver sig ikke så let, men vi HAR gode argumenter på hånden. - Foreløbig er
HT indstillet på, at hurtigbusserne opgives eller flyttes, og vi håber stadig på, at det lykkes at slippe af med 39'eren i retning mod Svanemøllen.

I den forbindelse KAN forslaget om omdannelse af torvet i Kildevældsgade blive yderligere et godt argument - (hvis det vedtages). - Det er ikke nødvendigt at busserne flyttes, hvis forslaget gennemføres. Men det er sandsynligt, at HT så selv vil flytte busserne.
Forslaget til omlægning af torvet - der er et særligt pkt (pkt 4) på dagsordenen på generalforsamlingen, er udarbejdet af den arbejdsgruppe der blev nedsat på sidste års
generalforsamling. Gruppen , der har arbejdet i tæt kontakt med bestyrelsen, skal roses
for en kvalificeret og engageret indsats, der har kostet mange timers mødevirksomhed.

C.

LOKALPLAN/FACADEREGULATIV.
Sidste år ophævede generalforsamlingen det gældende facaderegulativ, da der ikke
skulle være tvivl om, at det juridiske grundlag for facadepolitikken i kvarteret, var lokalplanen.
Der er imidlertid enkelte bestemmelser i Lokalplanen, der kræver at: "Bestyrelsen
for Husejerforeningen i Strandvejskvarteret" skal høres, inden endelig godkendelse.
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Bestyrelsen har - i samarbejde med Stadsarkitektens Direktorat - udarbejdet et Facaderegulativ, der - som et supplement til Lokalplanen - fastlægger efter hvilke retningslinier foreningen ønsker Lokalplanen administreret.
Facaderegulativet - der er udarbejdet på baggrund af det gamle facaderegulativ - skulle endvidere kunne forenkle sagsbehandlingen hos myndighederne, da det med regulativets bestemmelser klarlægger foreningens facadepolitik.
Godkendelse af Facaderegulativet vil blive behandlet som et selvstændigt punkt på generalforsamlingen. (Dagsordenens pkt 6).

D.

FACADER.
Der har heldigvis ikke været mange "facadesager" i det forløbne år.
En enkelt husejer har pudset brandkammen. Det er ikke tilladt, ej heller ifølge Lokalplanen. - Men det ser ud til, at det kan udbedres - uden indblanding fra myndighederne,
og sådan skal det jo helst også være.
Eller er der lutter gode ting at omtale:
- En husejer har udbedret sin gavlspids/skorsten, der var blevet pudset.
- 2 uheldige plastvinduer (som bestyrelsen påtalte sidste år), bliver udskiftet først i det nye år.
- En husejer, der - i forbindelse med en forsikringsskade - havde fået
genopmuret brandkammen på en ualmindelig grim og ukonditionsmæssig
måde, fik det udbedret af forsikringsselskabet, efter at bestyrelsen - på
husejerens opfordring - havde skrevet et klagebrev til forsikringsselskabet.
(Sådan kan bestyrelsen også bruges).

E.

HÅNDBOG FOR HUSEJERE.
Bestyrelsens mangeårige projekt, udarbejdelse af en håndbog, der skulle lette såvel
den enkelte husejers, som bestyrelsens hverdag, er endelig ved at være ved målet.
Dette skyldes ikke alene bestyrelsen, men også de aktive suppleanter - ikke mindst
Jørgen Kamstrup der har renskrevet hele værket, og i det hele taget været en utrættelig indpisker.
Også tak til vores gamle - desværre fraflyttede - suppleant Lars Østergaard, Jesper
Petersen og Pierre Vincent, der alle har bidraget med gode indslag og korrekturlæsning.
Det eneste der mangler, er generalforsamlings godkendelse af foreningens nye facaderegulativ. (Se afsnittet "Lokalplan/Facaderegulativ").
Såfremt bestyrelsens forslag bliver vedtaget eller lettere bearbejdet på generalforsamlingen, vil værket blive uddelt til husejerne en til to måneder efter ge·neralforsamlingen.

F.

FORENINGENS MATERIEWKÆLDER.
Der har desværre været et uheld med den lange stige. - En husejer skred med stigen
og brækkede sin hånd - ret alvorligt. Mindre uheldigt var det selvfølgelig, at stigen også
brækkede, så pt råder foreningen kun over en halvdel af den store stige.
I den forbindelse skal det understreges, at ansvar for ulykker, der opstår i forbindelse
med (uhensigtsmæssig) brug af foreningens materiel (stiger, stillads mv), alene påhviler
låneren.
Ellers går udlånet godt, og de fleste er flinke til at aflevere de lånte genstande tilbage som regel i rengjort stand.
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Desværre må Deres "Materielforvalter" efterlyse 2 kloakskovle - dem man renser køkkenbrønden med - (2 gange om året!) - - Husejerne bedes ransage kældre og den
sorte samvittighed. Kloakskovlene kan afleveres - anonymt - hos Materielforvalteren.
I vores lille "genbrugs-byttemarked" er der flere medlemmer der efterlyser en hoveddør.
(Vi havde en for ca 1,5 år siden).
Ellers har vi mange gode vinduesrammer og indvendige fyldningsdøre.
Flere medlemmer har foreslået, at foreningen - som supplement til bordene - anskaffer
nogle stole. - Vi kunne selvfølgelig indkøbe nogle billige klapstole, men dels er det ikke
altid de bedste "siddemøbler", dels er det sådan nogen "man alligevel kan låne hos naboen!)
Vi arbejder med sagen, men hvis der er nogle af husejerne, der ved hvor man - for en
billig penge - kan købe "krostole" eller "Wieneragtige stole", må de gerne give et tip.
Men husk ved lån af materiel, skal der medbringes en seddel med lånerens navn, adresse og telefonnummer.

G.

HAVER.
Ved den årlige havetur konstateredes, at haverne - stort set - var i en rimelig orden.
Desværre var derefter en del beboere der har misforstået hvad en have er, og har anlagt rene "ørkenforter". - Det skal her slås fast, at en have er beplantet med planter,
blomster, buske og træer, men ikke med fliser og brosten!
Under dagsordenens pkt 7, vil bestyrelsen nærmere redegøre for sammenhæng mellem
lokalplan/haveregulativ.

H.

AVISCONTAINERE.
Arbejdsgruppen - der blev nedsat sidste år af generalforsamlingen - har haft nogle
ideoplæg til præsentation ved R98, som bl a går ud på, at der opstilles en mini-genbrugsplads ved Svanemøllens trafikplads sammen med flaskecontaineren - og på Jettankens areal i Borgervænget, ved cykelstativerne.
Ved et besigtigelsesmøde i november måned med en repræsentant for R)(, fik arbejdsgruppen meddelt, at ideen og udformningen ikke passede de gældende regler, og at
sagen måtte tages op til behandling i Miljøkontrollen sammen med andre beslægtede
sager. Tidspunktet kunne ikke oplyses.
Vi tror på en forhandlingsløsning, og vil kontakte Miljøkontrollen, for at være på forkant
med sagens udvikling og vore behov. Alternative forslag fra kreative medlemmer er
stadig i høj kurs.

I.

FYRVÆRKERI.
Endnu engang lykkedes det at få stablet et festligt fyrværkeri på benene nytårsaften.
Det skyldes ikke mindst den nye "knaldduo" - Carsten Reiff og Jens Jensen - der for-'håbentlig har fået så meget krudt i blodet, at de vil fortsætte til næste år.
Samtidig vil den gamle "fyrmester" benytte lejligheden til at takke sine gamle hjælpere
gennem årene; først og fremmest Søren Friis Mikkelsen, der har stået ved hans side
gennem alle 7 år, og også den vekslende, men udmærkede bistand fra Martin Friis Mikkelsen, Jacob lngvartsen og vor egen formand Ole Faurhøj.

J.

GENERELT.
Bestyrelsens "efterlysning" sidste år for at få fat i nye husejere til at hjælpe os/indtræde i
bestyrelsen lykkedes, idet vi dels fik et nyt flittigt bestyrelsesmedlem (Jan Væver) og 2 ikke mindre flittige bestyrelsessuppleanter (Dorte Raaschou og Jørgen Kamstrup).
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De kom alle til god nytte, idet der som bekendt blev nedsat 2 arbejdsgrupper ved sidste
generalforsamling. - Endvidere kom der nye opgaver til i årets løb:
- Graffitibekæmpelsen - Der 2 gange har fundet sted, primært i
Kildevældsgade.
- Bekæmpelse af "Faraomyrer". - Disse, der nu har huseret et par år i
Heises/N W Gadesgade, er vi i fuld gang med at få bekæmpet.
Begge disse tiltag er beskrevet udførligt i KILDEN i årets løb.
S_om det fremgår_ af de foregående punkter, så er nogle projekter ved at se en afslutning. - Negl~ er I gang, o~ måske kommer der flere til på dette års generalforsamling. Ved fortsat hjælp fra husejerne, er bestyrelsen ikke bleg for at give sig i kast med hvad
der måtte blive vedtaget på generalforsamlingen.
De~ er e_n ting der _h ar ligget stille no~le _år, "Bogen om kvarteret". - Denne bog, som vi
opnndellQ gerne ville have haft færdig til 100-årsfesten, måtte vi - som tidligere omtalt
- lade hvile på grund af arbejdspres. - - Men nu vil vi genoptage arbejdet og håber også til dette, fortsat at få hjælp.

Bestyrelsen
Februar 1995

Forslag til Facaderegulativ
Til behandling under dagsordenens pkt 5.
Husejerforeningen
i Strandvejskvarteret

§

1

Formål

Regulativets formål er at fastsætte Husejerforeningens retningslinier for bestyrelsens administration, vedr. godkendelse
af facadeændringer, der iht. Lokalplanen skal sendes til høring
hos bestyrelsen for "Husejerforeningen i Strandvejskvarteret" .
Stadsarkitekten, der administrerer Lokalplanen, har godkendt
regulativets bestemmelser, og vil administrere efter disse.
§

2

Gade og gårdfacade

Iht Lokal.plan.ens §6 skal facade111Urerne fremstå som oprindeligt
- med forbandt, røde bånd og gesimser, og eventuelt nye sten
skal have samme struktur og farve som de oprindelige sten.
Facaden må ikke panelbeklædes, males eller på anden måde
overfladebehandles.
Listeespalier kan tillades til underkant af 1. sals vinduer .
Som mørtel skal anvendes lys mørtel og fugen skal have det
oprindelige profil (se fig x) .
8

3

§

Vinduer og døre

Vinduer og hoveddøre, skal, iht Lokal.plan~ns §6 stk 3, udføres
som de oprindelige vinduer og hoveddøre, i overensstemmelse med
bilag x.
Kælderdøre skal ligeledes udføres i træ, og med udseende ~om de
oprindelige dog eventuelt med større eller flere glaspartier.
§

4

Franske altaner og gårdadgang.

Mod gårdsiden kan der etableres franske altaner og udgang i
stueetage -iht Lokal.planens§ 6 stk 2.
Døre skal udføres som vist på bilag x.
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§

Butiksfacader

Udførelse og ændring af butiksfacader, herunder skiltning, ved
stueetagen i hjørnehusene mod Landskronagade og Kildevældsgade,
der iht Lokal.planen §3 stk 2, kan indrettes til butiks- og
kontorlokaler, skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af
bestyrelsen og Stadsarkitekten, inden arbejdet igangsættes.
Skiltning skal respektere de murede stik over vinduerne.
Vedrørende udmuring af oprindelige butiksvinduer - se fig x.
§

6

Taget

Iht Lokal.planens§ 6 stk 4, kan tagfladens naturskifer - uden
afklippede hjørner, erstattes af eternitskifer, såfremt den har
samme farve og dimension - 40x60 cm (16x24u),og er med usynlig
fastgørelse.
Mindre reparationer på naturskifertagfladen skal udføres med
naturskifer.
Tagvinduer skal have samme dimension som det oprindelige - ca.
55x70 cm (svarende til Velux type 9).
Eventuelt større vinduer - 78x98 cm, kan godkendes, forudsat
placeringen på tagfladen og afstanden fra overkant vindue til
tagryggen er den samme som oprindelig.
Tagvinduer i 2. sals højde (trappevinduer og eventuelle køkken/badeværelsesvinduer) kan godkendes i dimension 78x98 cm.
Yderligere vinduer kan opsættes efter bestyrelsens og Stadsarkitektens godkendelse.
Tagkviste må ikke ændres i dimension og således ikke øges i
bredden ved udvendig isolering.
§ 7

Farver

Iht Lokal.planens§ 6 st:k 3, skal alt udvendigt træværk males
med maling eller lignende, af dækkende art.
Maling på døre og vinduer skal være rolig og afdæmpede og må
ikke fremtræde skarpe og selvlysende.
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Vinduesfarven kan kombineres med hvid.
Facadens vinduer og døre skal have samme farveholdning, dog kan
hoveddøren males i en anden farve.
Bestyrelsen kan, såfremt ovennævnte forhold ikke er respekteret, gribe ind, og forlange farven ændret.
§

8

Halvtag

I vindfang

Iht Lokalplanens§ 6 sck 7, kan der over hoveddøren opsættes
halvtag eller opføres et åbent vindfang
Vindfanget skal opføres som et gammeldags lysthus (se i øvrigt
bilag x), men kun efter godkendelse af bestyrelsen og Stadsarkitekten.
Januar

1995.

Lokalplan/Haveregulatiy

Til orientering under dagsordenens pkt 7.
Husejerforeningen
i Strandvejskvarteret

Oplysningerne er baseret på samtaler med Plandirektoratet . på en
gennemgang af lokalplan og foreningens love og regulativer samt
originalskødet.
I lokalplanens pgr. 12 om Servitutbortfald hedder det (2 . afsnit)
(mine understregninger):
"Bebvaaelsesreaulerende bestemmelser optaget i skødedeklarationer
om indskrænkninger og forpligtigelser ved ejendommens bebyggelse
og benyttelse samt om salg _. hegnspligt og bestemmelser om fælles
brandgavle. vedligeholde l se og renholdelse af gaden samt deltagelse i omkostningerne ved stikledningers og de fælles vandledningers istandsættelse , tinglyst den 30. juni 1902 og senere , p!
samtlige ejendomme nævnt i pgr . 2 på nær vejarealerne herunder
matr. nr . 366 Udenbys Klædebo Kvarter. ophæves" .
Dvs . de bestemmelser i servitutterne. der ophæves er alene de
bebyggelsesregulerende. Det er ikke præciseret. hvilke bestemmelser i servitutterne pgr. 12 i lokalplanen vedrører. Dette må i
givet faid afgøres veå en domstol . - baseret på afgørelser i
konkrete konfliktsager rejst enten af magistraten . husejerforeningen eller grundejere .
Vedr. haverne står der i

lokalplanens pgr. 4 (Vejforholdl stk. 2:

"Det på tegning nr. 26436 viste udlagte veiareal mellem fortovets
bagkant og facaderne i Hornemannsgade. Weysesgade. Kuhlausgade.
NW Gadesgade . Heisesgade . HC Lumbyesgade og Berggreensgade samt
det viste offentliqe veiareal i Kildevældsqade kan nedlæaqes,
når betingelserne herfo~ er opfyldt . Areal~t skal oPretholdes
som have for den bagvedliggende ejendom. Arealer beliggende

,
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foran ejendomme. der i medfør af pgr. 3 stk. 2. anvendes som
butikker eller lignende. skal do~ ikke indrettes eller
opretholdes som have".
Med andre ord: forhaverne er vejareal - de SKAL opretholdes som
HAVE for det enkelte hus.
Lokalplanens pgr. 7 vedrører de ubebyggede arealer:
Stk. 1

F r iarea l et (baghaven CS.l skal anlægges med opholdsareal.

Stk.

Forhaverne skal hecrnes særskilt med et for kvarteret
passende hecrn efter Magistratens nærmere godkendelse.

2

I or i gina l skødec st~r d er om f o r h averne:

"Den ved h uset i~ ggende 1 i 1 1e h ave ( t o rhave CS! er g adegr u nd o g
d er~or i kke - s e o qea målebr ev~t - i ndbefa tt et 1 d et h uset
: : l 1 := c t e g y-,m dcc'? c i ·.
Den kan af bestyrelsen for Byggeforeningen <Nu Husejerforeningen
CS) eller Magistraten når som helst uden vederlag forlanges
udlagt til gade.
Erhververener underlagt de vilkar for benyttelse som bestv relsen for Bvcrcreforeninoen til enhver tid foreskriver.
Den rna. sålænge de forbliver som have ved huset. kun beplantes
med blomster og buske. hvilke naboer og bestyrelsen for Byggeforeningen kan forlange holdt i en højde. der ikke overstiger
stueetagens vinduers brystningshøjde."

I Gade- og Haveregulativet står der:
Pkt. 0.
"Arealet mellem facaderne i de private gader har status s o m ~ areal. hvoraf en del er udlagt til forhaver . Gadearelet (inkl.
forhaverne tilhører Huseierforenincren , der i den forbindelse
fungerer som vejlaug.
Ifølge en servitutbestemmelse i originalskødet er husejeren
"underkastet de vilkår for benyttelse. som foreningen til enhver
tid foreskriver".
Med henblik pa at sikre en vis ensartethed og veilede husejeren
om foreningens fortolkning af servitutbestemmelserne vedr . gader
og haver. har Husejerforeningens bestyrelse fundet det ønske l igt
at udarbejde et crade- ocr haverecruiativ".
Pkt. 2.
"Haverne skal holdes beolantede som haver og må ikke være
forsynede med belæcrnincr på mere end halvdelen af arealet. Plantevækst i haverne skal holdes inden for hegnets afgrænsning og i
en sadan højde. at den ikke er til gene for forbipasserende." .
}

Pkt. 3.
Hecrnet mod gaden skal markere en klar a.fcrrænsnino af haven. og
ma norma l t ikke være hø j ere end 1.2 m. Dispensation fra bes t emmelsen vedrørende højden forudsætter bestyrelsens godkendelse".
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Sammenfattende kan vi altså om FORHAVERNE konkludere:
at de er vejareal. som skal være udlagt som haver og skal være
hegnet med et for kvarteret passende hegn (lokalplanen)
at de tilhører Husejerforeningen. der i følge servitut i originalskødet kan bestemme. hvordan forhaverne må/skal benyttes
denne ret er ud.møntet i gade- og haveregulativet. der bl.a.
fastlægger. at der kun må være belægning på halvdelen af
arealet. og at der skal være en klar afgrænsning mod gaden.
Der er derfor ingen konflik~ mellem lokalplanen og det crældende
haveregulat.iv.
Lokalplanen siger. at arealet foran huset skal o pretholdes som
have . - DETTE er magist.ratens krav - bestyrelsen ror Husejerfo ren i ngen har så - via en generalforsamling - benyctet. en
se rvitut.f a st. l agt. ret. til at fastlægge. hvordan·vi som huse j ere
ønsker at. t 0 rt o!ke jegrebet. have. hvilket vi a!ts~ heit ~!ar~
•~r ~d~ sk stadig har !av t.i l.
Hvis vi derimod feks. havde fastlagt hvordan "forhaverne" skulle
bruges til parkering. ville vi have været i strid med lokalplanen
og dermed på uholdbar grund .
Så længe vi holder os inden for det overordnede begreb "have". er
vi altså indenfor rammerne af lok alplanen. og kan fastlægge
bestemmelserne som vi vil.
Da lokalplanen ikke nærmere fastlægger havebegrebet. vil myndighederne i følge det oplyste formentlig være relativt rummelige i
deres fortolkning af begrebet.. og derfor for. eks . ikke blande
sig i hvor stor en del af haven. der er belægning på.
Dette indebærer. at evt . konflikter mellem bestyrelse og husejere. som de mere detaljerede bestemmelser i gade- og haveregulativet matte give anledning til. alene bliver et anliggende mellem
Husejerforeningen og den pågældende husejer. som vi normalt ikke
kan forvente Magistratens støtte i.
Men vi er altså på juridisk holdbar grund - og situationen er jo
ikke ny.- rent faktisk var det den vi befandt os i før vi fik
lokalplanen.
Vedr. hegnsspørgsmålet siger lokalplanen. at forhaven skal være
hegnet "med et for kvarteret passende hegn" efter Magistratens
nærmere god.kendelse. Det er ikke yderligere defineret. hvad man
mener med "passende".
Efter kontakt med Plandirektoratet er det indtrykket. at man med
en "passende" hegning sigter mod en vis mangfoldighed og forskellighed fsv . hegn. stakitter. hække mv .. og at eventuelle konflikter mellem bestyrelse og husejere omkring f.eks. vandret kontra
lodret eller tæt kontra åben beklædning vil blive vurderet i
forhold hertil.
Her er vi altså på juridisk tyndere is end vedr. spørgsmalet om
hvor stor en del af haven. der må være belægning på - til gengæld
har vi i givet fald muligheden for at fa magistratens opbakning i
sager. hvis en husejer skulle "ramme helt ved siden af".
Det er endvidere værd at huske. at lokalplanen alene retter sig
mod FREMTIDIGE forhold. dvs. den griber kun ind. hvis en husejer
f.eks. vil sætte NYT hegn op.- men kan altså ikke rette op pA
eksisterende forhold.
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Vedr. spørgsmålet om selve hegnspligten er reglerne mere uklare haveregulativet stiller alene krav om en klar afgrænsning mod
qaden (samt om en max højde).
hvorimod lokalplanen må fortolkes
sådan. at der faktisk er oliqt (altså ved fremtidige ændringer)
til at opsætte et passende heqn om lfor)haven - dvs. i siderne og
mod gaden.
Der star ikke noget i originalskødet om hecrnspliqt mod craci.en
(bortset fra aL bestyrelsen principielt juridisk har lov til at
fastlægge en sadan pligt. jfr. det ovenfor anførte om a~ forhaverne er vejareal. hvor bestyrelsen for Husejerforeningen kan
besLemme vilkårene for benvttelsenl.
Derimod rummer originalskødet På c.en enkelte ejendom 1 :--i·10r;:::.'
kun har et enkelt , bestemme!s~r ·:::i. :r,•orcic.n '1e•;ns ;_)'i •;-::~:-.

Det står mig pt.
af hegnspligten.

; "::7

ikke klart. om der er system i denne fordeling

Der står ikke noget i originalskødet om hegnenes udformning.
Konklusionen omkring hegnspligten er altså:
Lokalplanen stiller KRAV om et for kvarteret PASSENDE hegn om
forhaverne. Haveregulativets max. højde på 1.2 m kan betragtes
som vejledende for højden
- hegnspligtens fordeling til siderne fremgår af originalskødet.
-

Bestyrelsen ved Christian Sonne.
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Trafikgruppen under
Husejerforeningen i Strandvejskvarteret

Forslag til fredeliggørelse af Kildevældsgade og pladsen i gaden.
På generalforsamlingen i 1994 i Husejerforeningen i Strandvejskvarteret blev der under bestyrelsen nedsat en trafikgruppe, der
dels skulle undersøge mulighederne for en trafikal fredeliggørelse af Kildevældsgade, dels skulle komme med forslag til forbedring af pladsen midt i gaden. Gruppen har holdt en lang række
møder, hvor forskellige alternative løsningsforslag er blevet
gennemgået og drøftet. Gruppen har undervejs konsulteret kommunens vejafdeling og andre fagfolk, der har kunnet bistå med råd
og vejledning.

Gruppens overvejelser fører frem til det her beskrevne forslag:
Problembeskrivelse.

Kvarteret er anlagt omkring Kildevældsgade, der oprindeligt har
været samlende for kvarteret med pladsen eller torvet som kvarterets midtpunkt. I dag har den trafikale udvikling imidlertid
medført, at Kildevældsgade i stedet deler kvarteret op i to dele,
og at pladsen ikke fungerer som samlende element.
Den trafikale situation i Kildevældsgade er, at bilisterne er
tilbøjelige til at køre for hurtigt . Derfor kommer pladsen midt
i kvarteret slet ikke til sin ret, men fremtræder i stedet som en
isoleret ø, midt ude på kørebanen.
HT-buslinie 39 betjener kvarteret og kørte indtil for nylig kun
gennem gaden i en retning i gadens nordlige side, men er for
nylig blevet ændret til at køre i Kildevældsgade i begge retninger. Hurtigbusserne linie 72E/79E kører kun i gadens nordlige
side, men har ingen stoppesteder i gaden. HT overvejer for tiden
at indstille driften af hurtigbusserne som følge af manglende
passagerunderlag.
Gaden er i modsætning til de øvrige gader i kvarteret offentligt
ejet.
Løsningsforslag.

Pladsen får status som "lege- / opholdsareal" i henhold til vejloven, ligesom enderne og midten af Berggrensgade og midterområderne i gaderne mellem Landskronagade og Kildevældsgade. Det
betyder, at trafikken skal ske på de svage trafikanters (gående
og cyklisters) præmisser, og at der højst må køres 15 km i timen.
Pladsens belægning ændres til granit (chaussesten), og overgangene markeres med rækker af chaussesten. Pladsen afgrænses i Kildevældsgade, Kuhlausgade og Niels W Gades Gade ved en forlængelse
af facadelinierne på de huse, der ligger ud til pladsen.
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(På selve generalforsamlingen vil vi vise en skitsemodel og illustrere forslaget) .
Fortovene kan evt. nedlægges til fordel for pladsareal . Der er
ikke planer om opstilling af borde og bænke ud over hvad der i
forvejen findes midt på pladsen.
Forslaget forudsætter foranstaltninger andre steder i gaden med
henblik på forvarsling af trafikanter om de trafikdæmpende foranstaltninger. Dette er til dels teknik og behandles derfor ikke
detaljeret her, men vil evt. blive vist på skitsemodellen.
Kommentarer til forslaget.

Forslaget fastholder den lidt stramme og symmetriske plads med
hele det gaderurn, som man også i dag forbinder med pladsen. Selve
torvet fremhæves ved den ændrede belægning.
Forslaget lukker hverken af for gennemkørsel eller bustrafik, men
indebærer, at det bliver knap så attraktivt at køre gennem Kildevældsgade, idet man skal væsentligt ned i fart i forhold til i
dag. Det vil normalt betyde, at trafikken over pladsen vil blive
reduceret til den lokale trafik, der har ærinde i kvarteret .
Det vil ikke gøre ruten attraktiv for hurtigbusserne, der hvis de
ikke nedlægges, foreslås flyttet til en linieføring fra Svanemøllen Station ad Østerbrogade - Jagtvej til Vibenshus Runddel og
omvendt. Forslaget vil samtidig fjerne HT's argument om tidsbesparelse ved at lade linie 39 køre ad Kildevældsgade i begge
retninger. Men forslaget tager ikke stilling til linie 39's rute.
Når det ikke foreslås at lukke helt af for gennemkørsel skyldes
det, at en sådan løsning ville skabe problemer med omvejskørsel
i kvarterets øvrige gader.
Økonomiske og andre forudsætninger.

Vejafdelingen i Københavns Kommune har på vores foranledning
foretaget en trafiktælling i gaden, men har samtidig oplyst, at
kommunen ikke har planer om at foretage nogen trafiksanering/ombygning af gaden for offentlige midler . Derimod er der eksempler
på, at lokale grundejerforeninger ved selv at finansiere projekterne har fået tilladelser til trafiksaneringsprojekter, selv
om gaderne er offentlig(ejet) vej. Det er imidlertid en forudsætning, at der opnås accept fra både kommunen, politiet og HT.
Den foreslåede belægning vil ud fra Vejafdelingens umiddelbare
skøn koste ca . 1000 kr/m2 • Det areal, der foreslås inddraget,
andrager i størrelsesorden ca. 1500 m2 , hvilket giver en ca.-anlægspris på 1. 500. 000 kr . Der kan muligvis opnås støtte til
finansieringen fra forskellige fonde.
Det overvejes blandt andet, om projektet kan kobles med et byøkologisk sigte. For tiden undersøger vi muligheden for at lade
regnvandet sive ned i stedet for via kloakken at havne i Øresund.
Hvis vi kan inddrage sådanne byøkologiske aspekter, er der flere
fonde , som kan komme i spil.
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Men hvis der i det hele taget skal være mulighed for at gennemføre projektet , vil det dog under alle omstændigheder være nødvendigt, at husejerne selv bidrager med et væsentligt beløb. Som
udgangspunkt vil vi foreslå , at husejerne betaler ca . 1/4 af de
forventede udgifter , svarende til 1 . 000 kr . pr . hus.
Beløbet kan enten finansieres gennem en ekstraordinær kontingensforhøj else på 500 kr. over 2 år - eller ved optagelse af et
banklån . Ifølge vores lokale bank kan beløbet finansieres med et
.. . -årigt lån til . .. .. % i årlig rente (gældende betingelser) ,
hvilket vil give en årlig kontingentforhøjelse på .. . . kr . over
. . . år .
:Inds ti l l i ng

Den på sidste generalforsamling nedsatte trafikgruppe indstiller ,
at generalforsamlingen giver sin principielle tilslutning
til, at der over for myndigheder og fonde gå es videre med
det ovenfor fremsatte løsningsforslag, der giver pladsen
(eller torvet) i Kildevældsgade status som l e ge/opholdsareal med en belægning af granit, og
at generalforsamlingen tilkendegiver at ville bevilge et
beløb i størrelsesordenen 1/4 af den anslåede pris eller
ca . 1000 kr. pr. hus til projektet efter nærmere beslutning . Beløbet kan enten lånefinansieres eller betales
gennem opkrævning af ekstrakontingent over 2 år . Resten af
midlerne til projektet forudsættes tilvejebragt gennem
støtte fra fonde e . 1.
Der er i første omgang tale om en principbeslutning med henblik
på, at projektforslaget kan fremsendes til kommunen . Når kommunens eventuelle godkendelse foreligger, skal det konkrete projekt
inkl . forslag til finansiering forelægges til endelig beslutning
på en ny generalforsamling.

Trafikgruppens medlemmer :
Jette Bisbjerg, Kildevældsgade 34,
Jakob Breck, Kuhlausgade 12 ,
Jørgen Dahl Madsen, Kuhlausgade 32 ,
Torkil Groving, H. C. Lumbyes Gade 55 ,
samt fra husejerforeningens bestyrelse :
Christian Sonne, Heisesgade 49,
og som konsulent på skitseprojektet
Hanne Halvorsen, Weysesgade 46 .
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KILDEN

LEDER

er Husejerforeningen i Strandvejskvarterets beboerblad, og udgives af denne forening under ansvar
af bestyrelsen og den af bestyrelsen
udpegede redaktør, som p.t. er:

Atuagagdliutit og A vangnamiok
De enkelte Kilde-numre plejer at have underskrifter, der
refererer til årstiden, bortset fra det nummer, som indeholder indkaldelse til generalforsamlingen, og fordi det er
noget særligt, kaldes for "særnummer" - logisk nok. Ellers
har hensigten med årstidsbenævnelsen været et forsøg på
at dæmme lidt op for tidsdæmonen, som plager de fleste
familier med en eller to udearbejdende skaffedyr. Det
vigtigste for vort kvarter er jo, foruden at vise hensyn over
for hinanden, at bevare og vedligeholde husene. Her kan
"Kilden" bruges som en fremragende kalender:

Carsten· Ohmsen
Berggrensgade 16
2100 København Ø
Tlf.: 31 18 Ol 90
Alle meddelelser fra bestyrelsen er
mærket med

Bestyrelsen 1994/95:
Ole Faurhøj - formand
Berggreensgade 12
Tlf. 39 29 23 67
(kloaker og parkering)

Når forårsnummeret kommer: "Kælderen kalkes og
hækkene klippes".
Når sommernummeretkommer: "Vinduer, døre og stakitter
males".
Når efterårsnummeret kommer: "Fjernvarmeanlægget
justeres".
Når julenummeret kommer: "Nyfalden sne ryddes hver
dag, lyskældrene gøres klar".
Når særnummeret kommer: "Kalenderen ryddes for aftaler
på generalforsamlingsdagen".

Christian Sonne - næstformand
Heisesgade 49
Tlf. 39 29 54 51
(gader, og trafik)

På den måde kan alle få hjælp til at skelne væsentligt fra
uvæsentligt. Tænk at der på et helt år faktisk kun er 5
væsentlige områder, der behøver at blive dyrket!

Redaktionen modtager meget gerne
ideer, oplæg, artikler, meddelelser
osv.

Niels Ingvartsen - sekretær
Homemansgade 29
Tlf. 39 29 42 18
(facader og foreningens materiel og
kælder)
Jan Væver
Kildevældsgade 13
Tlf. 312075 71
(haver og R98)
Carsten Ohmsen
Berggrensgade 16
Tlf. 31 18 Ol 90
(KILDEN og fællesantennen)
Kasserer:
Oluf Greisen
Kuhlausgade 46
Tlf. 39 29 60 62
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MEN - og nu kommer vi til det egentlige problem: Hvad
nu hvis "Kilden" ikke har modtaget stof nok til et helt
nummer? Hvad gør redaktøren med et læserbrev, hvis
indhold lægger op til modsvar, og der ikke i øvrigt er stof
til et helt blad? Jeg har haft mange søvnløse nætter af hine
årsager. Jeg forestiller mig, at en beboer, der stiller et
spørgsmål gennem "Kilden", forventer et (hurtigt) svar.
Desværre kan det ikke altid lade sig gøre - der skal jo også
være en person, der svarer, endvidere skal der som nævnt
ovenfor være yderligere stof til et blad.
"Kilden har siden generalforsamlingen været ramt af
stofnød, men da var det, at jeg ihukom andre "store" blade,
som har stået i samme situation. I min kvide måtte jeg
vende mig til polaregnene, nærmere sagt til vor sidste store
koloni - Grønland.

For mere end hundrede år siden fik Grønland sit første trykkeri, og inden længe så to dagblade dagens
lys: ATUAGAGLIUTIT og AVANGNAMIOK. En del af disse blades indhold var læserbrevsdebatter, og det interessante i denne forbindelse var, at distributionen af disse blade var yderst besværlig
og langsommelig. (Grundet mangel på infrastruktur).Der gik ofte et helt år, inden aviserne nåede frem
fra Nuuk til de små fangersamfund i Thule eller på Østkysten. Med andre ord kunne det tage to år at
få svar på et læserbrev. (Brevet skulle jo både frem og tilbage med avisen). Disse forhold forhindrede
ikke fangerne i at engagere sig heftigt i læserbrevsdebatterne.
Som eksempel kan nævnes en debat om langline-fiskeri og grønlandsk identitet, som varede i 12 år,
uden at gryden gik af kog. Måske var det diskussioner som denne, der senere såede kimen til
hjemmestyreordningen, hvorunder grønlænderne fik ret til al isen, mens Danmark stadig har jorden
(for jord kan som bekendt ikke smelte).
For nu ikke, at sidesporene skal blive for lange og udsættes for mærkværdige sløjfer, må jeg hellere
forsøge en opsummering i en mere brugervenlig stil:
Når vore undertrykte venner i den gamle koloni kan vente 1 år på svar på et læserbrev i Atuagagsliutit
og alligevel heri har kunnet føre en debat, som for godt 20 år siden førte til hjemmestyreordningen,
så må det også kunne accepteres, at svar på læserbreve i "Kilden" kan tage et par måneder.
Og selv om hjemmestyreordningen og lokalplanen for byggeforeningshusene i Strandvejskavrteret
ikke på alle punkter er sammenlignelige, er der på det ideologiske plan begreber som individualisme
og selvstændighedstrang, som kunne danne grundlag for en stat midt i København.
Centraladministrationen har vi jo, infrastrukturen er i orden (veje, hybridnet og "Kilden") og bedst
af alt: Ole Fauerhøjs hus, hvor bestyrelsen samles, i folkemunde kaldet: "Førerbunkeren" ....
Las os rive os løs fra Københavns Kommune ..... eller også kan vi jo sætte os ud under rosentræerne
og tænke, at: "På alderdoms hygge skal i ungdom du bygge". "Vi ses i byggemarkedet"!
den gamle redaqteur

------------------------------000000000000000000------------------------------

NB!

Referatet fra generealforsamlingen kommer først i efterårsnummeret Glæd jer!
------------------------------000000000000000000------------------------------
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Skelsår for en af foreningens
grundpiller - 50 år
I foråret fyldte foreningens næstformand 50 år.
17 år som medlem af bestyrelsen er han måske
nok værd at portrættere i den ramme, som har
med foreningen at gøre.
Christian er "chef" for vore veje, med eller
uden oprettede kantsten, en Uriaspost, fordi
ingen rigtig lægger mærke til, når slidlagene
er udskiftet, mens alle lægger mærke til, at
det koster 200.000 kr. at asfaltere en gade.
Det er ligeledes Christian, der laver ''bump" og
sætter grimme skilte op på alle hjørner. Man tager beundrende hatten af for hans lange og dybtgående
overvejelser over, hvordan f.eks. et skilt nu skal placeres mest hensigtsmæssigt, så både loven opfyldes og
husejerne kan leve med stålstængerne i asfalten.
Alle områder, som Christian beskæftiger sig med i bestyrelsesregi, tager han dybt alvorligt, og han søger altid
for at finde kompromisser, så de fleste bliver tilfredse. Denne evne har vi erfaret er guld værd i en
demokratisk forening som vores.
Christian har en forbløffende evne under bestyrelsesmøderne til at sidde længe lyttende, for så i fire korte
sætninger at have analyseret og konkluderet på problemstillinger, som resten af de mere effektivt orienterende
bestyrelsesmedlemmer har diskuteret i timevis - det "værste" er næsten, at vi alle, mens vi råber og skriger,
blot sidder og venter på, at Christian lige sætter tingene på plads. Men det skal dog tilstås, at han bliver
rigeligt forsynet med materiale til sine analyser. Ofte ender en lang diskussion med, at formanden udtrykker:
"Jamen Christian, hvad siger du?"
Det var også Christian, der indførte ordet "skrapning", et svensk kort udtryk for: Hold kæft og lad os komme
videre. Som et ander eksempel på Christians utrolige evne for overblik og rationalitet kan jeg nævne et
område, som kun perifert har med bestyrelsesarbejdet at gøre. Hvert år afholder bestyrelsen en middag (for
egen regning), og på god demokratisk vis skal alle have indflydelse på menuens sammensætning, og efter at
alle har råbt i munden på hinanden med forslag lige fra makrelsalat over spagetti med kødsovs til farserede
kolibribryster i cognacsauce, trækker Christian en lille seddel op af sin cigarkasse, som han har fremstillet
af en kasseret korkflise, og hvortil låget passer så godt, at det kun kan lettes ved at lade lidt luft trænge ind
for at eliminere undertrykket, og udbryder i al stilfærdighed: "Jeg har forresten tænkt over en menu med
tilhørende vine og dessert". Det er nu op til læserne selv at gætte, hvis forslag der bliver sat på bordet ved
middagen.
For at runde portrættet af skal det nævnes, at Christian er et utroligt faccetteret menneske, hvis mange evner
vi i bestyrelsesarbejdet nyder godt af. Han er uden tvivl den store motor, som altid slutter en god samling af
med at sætte sig til klaveret, tage mundharpen frem og synge en finsk sømandsvise - på finsk.
Må han blive valgt mange år endnu.

Redaktionen
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Grafittien kan holdes væk med "grønne fingre"!
Foråret har lokket grafitti-grissebasseme på gaden igen. Det er ikke så slemt
endnu - men vi har har desværre vænnet os til at acceptere en vis grad af overmaling, eftersom der sidder en del grafitti på husene i Kildevældsgade og
landskronagade fra sidste år.
Nogle af de mest ihærdige bekæmpere, har i det tidlige forår tilplantet grundarealet
på de mest udsatte grafittisteder med klatrende murbevoksning, og det viser sig at at
være ganske effektivt mod nye angreb.
Som beskrevet i en tidligere udgave af "Kilden" Har Boligministeriet i forhold til
tidligere antagelser, beskrevet hvor sundt og godt det er for murværket med disse
grønne klatrende bevoksninger. Det er også dekorativt og skaber en smuk ramme om
de tidligere golde gennemkørselsveje i landskronagade og Kildevældsgade.
Har du et plankeværk eller murarealer der ofte bliver overmalet, så er "grønne fingre
det bedste økologiske middel" på lidt længere sigt.
Vi vil arrangere en ny antigrafittidag efter sommetferien, og her var det en god ide
at tænke på lidt beplantning.

• •
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Kildevælds Torv

"Trafik"-gruppen vil gerne takke for den megen opmærksomhed, som vort oplæg til forbedring og
forskønnelse af Torvet i Kildevældsgade fik på generalforsamlingen den 23. Februar. Det er dejligt, at så
mange har interesse for projektet, og det var en god fornemmelse, efter at have ruget på projektet i et års tid,
at få en så engageret kritik fra generalforsamlingen. Og ikke mindst den solide opbakning til at gå videre med
projektet varmede i vore hjerter.
Vi har også efter generalforsamlingen mødt en stor interesse for projektet, gennem henvendelser fra kvarterets
beboere til medlemmer af gruppen. Blandt andet blev vi gjort opmærksom på et nyanlagt torv på Amager
Strandvej, der har givet os meget gode argumenter overfor eventuelle indsigelser mod projektet fra f.eks. HT
og politiet.
Vi vil gerne gentage vores opfordring fra generalforsamlingen om, at de beboere, der måtte have viden om
emner, eller kendskab til lignende sager, eller en lysende god ide til projektet, endelig må henvende sig til os.
Vi er jo bare fire almindelige dødelige beboere, der blot merer, at dette er en virkelig god ide. Vi har brug for
alle de råd, vi kan få, for at projektet kan blive realiseret, og bedst muligt.
Siden generalforsamlingen har gruppen været aktiv, med møder med politikere fra Borgerrepræsentationen,
med udformning af fondsansøgninger og bilagsmateriale, og med udvikling af projektet, herunder besøg på
andre af byens pladser og torve. Blandt andet har vi arbejdet med at udvikle de byøkologiske aspekter i
forslaget, på baggrund af blandt andet intentionerne i Kommunens Spildevandsplan.
Vi har, gennem Husejerforeningens bestyrelse, fremsendt en officiel ansøgning til Magistratens 4 . Afdeling,
og sideløbende, blandt andet via den socialdemoktatiske gruppe i Borgerrepræsentationen, lægges der politisk
pres på for fremme af projektet.
Derudover er der allerede nu søgt om fondsmidler til projektet, hos Kulturby 96 fonden, og hos Den Grønne
Fond under Miljøministeriet. Vi planlægger at sende ansøgninger til yderligere en række private fonde efter
sommerferien. Og vi håber selvfølgelig på en positiv tilbagemelding fra Magistraten i løbet af høsten.
Med venlig sommer-hilsen

"Trafikn•gruppen under Husejerforeningen i Strandvejskvarteret
Jørgen Dahl Madsen, Kuhlausgade 32
Torkil Groving, H.C. Lumbyesgade 55
Jette Bisbjerg, Kildevældsgade 34
Jakob Breck, Kuhlausgade 12
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Stemningsbilleder fra Torvet i de gode, gamle dage
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Et lille hjertesuk
- fra materielbestyreren

For det meste går det meget godt med udlånet af foreningens
materiel - Jeg får skrevet adresse og telefonnummer ned,
materiellet bliver tilbageleveret hurtigt efter brug og som
regel i rengjort stand; min familie er tålmodige , såfremt jeg
ikke er hjemme, og udleverer/tager imod bestillinger af diverse
materiel.
Men engang imellem går det alligevel galt.
Seddelen med låneren kan blive væk; en husejer kan finde på at
låne materiellet videre uden at og få navnet på den nye låner
eller en renseskovl kan blive lånt fra min forhave, hvor den er
placeret efter sidste udlån.
I flere af disse situationer går det som regel også godt.
Men desværre er det gået galt - her i foråret.
Den lille stige er "forsvundet"; jeg kan godt forstå, hvis man
i god tro ("han har jo adressen - så hvis der er nogen der skal
låne den, kommer de vel efter den"), har stigen stående op af
facaden, så man kan ordne lidt ved vinduerne - når tiden er til
det. Men jeg har forlagt adressen.
Endvidere er de store split også blevet væk; der kan jeg til
gengæld ikke forstå den husejer ( vistnok i HC Lumbyesgade),
der lånte den i februar måned - at han vil have den stående i
kælderen - den fylder da noget og pynter ikke ligefrem.
Så jeg må appellere til lånerne om at give mig et praj.
Men ellers er det stadig hyggeligt at være materielbestyrer langt hovedparten af lånerne er rare og glade mennesker; men
husk en seddel med navn, adresse og telefonnummer, når I sk~l
låne.
Med venlig hilsen
Deres materielbestyrer:
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Niels Ingvartsen
tlf. 39 29 42 18
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Brev fra beboer
Jeg har været til generalforsamling i Husejerforeningen.
Det var en - ikke udelt - fornøjelse.
Dette indlæg handler om en beslutning, der blev taget på
generalforsamlingen. I virkeligheden handler det ikke så meget
om selve beslutningen, men mere om beslutningsprocessen.
Emnet er: kontingentforhØjelsen.
Den af bestyrelsen foreslåede kontingentforhøjelse på kr. 100, skulle behandles under budgettet som punkt 9 på dagsordenen.
Før man nåede så langt var klokken blevet ca . 23.00. Derfor var
punktets behandling præget af træthed, og lyst til at få
afsluttet generalfo rsamlingen, fra alle sider. Så man fik en
meget hurtig - gennemgang af det foreslåede budget, uden ret
mange uddybende forklaringer til de enkelte poster.
Min holdning er - og det gav jeg udtryk for - at argumentet om
en rentebyrde for foreningen {på ca. kr. 4.000,-) ikke
retfærdiggør en stigning på ca . kr. 40.000,- (eller 7,7 %).
Det viste sig herefter, at en anden begrundelse for den
foreslåede forhøjelse var et - ikke nærmere defineret - Ønske
om, at opbygge en opsparing/formue i husejerforeningen, fordi
vi ikke kan vide, hvornår der skal udføres store arbejder ,
f.eks. med vandledninger og kloak.
Denne begrundelse fremgik IKKE af det udsendte budgetforslag,
der KUN angav likviditetsproblemer som grunden til den Ønskede
forhøjelse.
Jeg må på dette tidspunkt fastslå, at jeg mener det kan være
fornuftigt nok at lave en opsparing i husejerforeningen, evt.
en grundejerfond.
Men en så stor beslutning bør og skal IKKE tages på en
generalforsamling, hvor ikke al l e medlemmer af
husejerforeningen ved, at det er et punkt på dagsordenen.
Der skal være tid og mulighed for at diskutere, om man ønsker
en opsparing i foreningen (eller om man ønsker at betale til
store udgifter via ekstraopkrævninger eller lånefinansiering)
og i givet fald hvordan man så Ønsker en opsparing udformet (en
særskilt grundejerfond, eller blot en forhøjelse af den årlige
betaling, som man håber fører til et overskud, der så kan,
akkumuleres ) .
Det turde herefter stå klart, at jeg således finder den
beslutning, der blev truffet, om at forhøje kontingentet med
ikke blot kr. 100,- (7,7%), men kr. 200,- (15,4%) fuldstændig
overilet, og slet ikke en demokratisk forening værdig.
Jeg forsøgte - under den meget hurtige behandling af det under
budgetbehandlingen fremkomne forslag om forhøjelse på kr. 200,- at slå til lyd for, at man ikke burde behandle forslaget, der
ikke havde været indgivet som forslag i tide inden
generalforsamlingen. Jeg blev af dirigenten affærdiget med, at
en mindre ændring godt kan fremsættes og vedtages umiddelbart.
Dette må give anledning til at påpege, at en fordobling af den
foreslåede kontingentforhøjelse vel ikke ubetinget kan
betragtes som en mindre ændring, uanset om kr. 100 , - ekstra
forekommer som et stort eller lille beløb i sig selv.
Jeg må gå ud fra, at den måde denne budgetforhandling foregik
på, heller ikke er et udtryk for, hvordan bestyrelsen mener
beslutninger skal tages i husejerforeningen. Bestyrelsen havde
i hvert fald tidligere på aftenen (i forbindelse med
behandlingen af forslaget om , at husejerforeningen betaler for
den foretagne bekæmpelse af faraomyrer i nogle af vores huse)
slået til lyd for, at man inden en vedtagelse af forslaget
'
burde se grundigere på konsekvenserne heraf. Altså ønskede man
i denne forbindelse ikke at foretage sig noget overilet. En
efter min mening meget fornuftig holdning, der også burde have
udstrakt sig til budgetforhandlingen.
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Jeg synes bestyrelsen skylder alle de ejere, der ikke havde
mulighed for at stemme om forslaget om forhøjelsen på kr. 200,(fordi de ikke kendte til det!!), at gøre rede for, om dette er
en fremgangsmåde man fremover vil bifalde.
Når alt dette er sagt, må man jo så konstatere, at der faktisk
blev taget en beslutning om, at hæve betalingen med kr. 200,-.
Hvis driftsomkostningerne i 1995 bliver på samme niveau som i
1994 (hvor der var et overskud på kr. 100.000,- (eller små 20%
af det samlede budget)) kan vi altså pr. 31/12-1995 se frem til
en kassebeholdning i husejerforeningen på kr. 84.000,- (det
reelle overskud i 1994) fratrukket de ca. kr. 25.000,- til
bekæmpelse af faraomyrer, tillagt det overskud, der med
forhøjelsen - måske - vil blive i 1995 på ca. kr. 180.000,(eller kr. 80.000, - hvis det vedtagne budget holder). Ialt,
hvis vi er "heldige"; kr. 239.000, - - en lille kvart million,
eller - hvis vi er "uheldige"; kr. 139.000,-.
Jeg vil derfor opfordre til, at man i løbet af 1995 bruger
Kilden til den debat vi aldrig fik igang på
generalforsamlingen, nemlig om vi i husejerforeningen skal
fortsætte en opsparing, og hvad vi i så fald skal bruge den til
(hvordan den skal administreres).
Så l edes at vi på generalforsaml ingen i 1996 kan træffe en
kvalificeret og gennemdiskuteret beslutning, om hvad vi vil også på lidt længere sigt - med økonomien i husejerforeningen.
Med venlig hilsen
Lise Hermansen, Weysesgade 12

Husejerforeningen
i Strandvejskvaneret

Bestyrelsens svar til Lise Hermansen.

I foreningens love står der i § 6, 3. linie:
- kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

I henhold til lovenes § 18 foregår alle afstemninger - undtagen lovændringer - ved simpelt
stemmeflertal. Foreningens love er derfor overholdt med hensyn til fastsættelse af kontingentet på generalforsamlingen i år.
Med hensyn til budgetfremlæggelsen, er det et punkt som er indført efter ønske på en generalforsamling for 10 år siden. - Der er ikke i lovene nævnt noget om fremlæggelse af budget.
Hvert år har bestyrelsen præciseret, at det ikke er muligt at forudse udgifter til reparation af
kloaker, vandledninger, gader mv. Foreningen kan derfor risikere - f eks efter en sne/frost
vinter - at skulle reparere alle gaderne. (Dette kan Københavns Kommune pålægge). Derfor
har der tidligere været ønsker på generalforsamlinger om, at der oparbejdedes en mindre
formue, så der ikke pludselig skulle lånes en masse penge i banken til høje renter.
Der har også tidligere, på generalforsamlinger, fra medlemmerne været foreslået en højere
kontingentforhøjelse, end foreslået af bestyrelsen.
En evt opsparet formue kan kun, i henhold til lovenes § 17, bruges efter en generalforsamlingsbeslutning.
Vi hilser en debat i KILDEN velkommen.
p.b.v.
Ole Faurhøj
Formand

IO

T

Håndbog
for
Husejere
Den som vi har ventet på så længe - Håndbog for Husejere.
Forhåbentlig kan den opfylde alle forventningerne (hvis der er
nogen der har/har haft nogen).
Under alle omstændigheder vil bestyrelsen gerne markere
udgivelsen, ved en festligholdelse
Lørdag d 2. september kl. 15-17
hos NTP Østerbrogade 167 (hjørnet af Østerbrogade og
Borgervænget), hvor Jan Væver venligst har stillet lokaler til
rådighed.
Her vil håndbogen blive udleveret til de fremmødte ( tag gerne
en fuldmagt med fra din nabo); husejere, der er forhindret,
vil snarest herefter få bogen tilsendt.
Foreningen vil byde på en lille forfriskning.

Fra før håndbogens udgivelse!!
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DAGRENOVATION
STORSKRALD
BYGNINGSAFFALD
MILJØFARLIGT AFFALD
HAVEAFFALD

1995

-fra private husstande
Strandvejskvarteret.

Betegnelse I
I

Husholdningsaffald ;
(dagrenovation)
1

Hvad
Organisk og
uorganisk affald

I
Storskrald

I

Storskrald afhentes
mod betaling 14 dage for
og efter nævnte afhentningsdage. Betaling kr. 200.excl. moms

! Udenfor disse tidspunkter
I
I

!

kan der bestilles gratis

afhentning

!Hvornår! Hvor
I

Tirsdag
eller torsdag

I

hver uge

I

I

affaldscontainer
eller stativ

Hvordan
Container elle r
affaldssæk i stativ

I

I

I

I Kasserede indbogenstande.
Husholdningsaffald af
størrelse, art eller mængde
der ikke kan være i
container eller stativ.
Må ikke være forrådneligt.
Ikke ildelugtende eller miljøfarligt affald .

-storre grene træstammer
og stød hører under
storskrald - ikke haveaffald.

( 4 x årligt, gratis)

På fortov
ved havelåge

l .afh. 2. marts 95

Pakkes eller bundtes i
håndterbare bundter
- ikke over I meter på
længste led.
- skal k.'1.lllile håndteres
af een person.
Møbler medtages som
de er - men skal kunne
håndteres af 2 personer
uden hjælpemidler.

2.afh. 9.juni 95
3.afh. 31 .aug. 95
4.afh. 30.nov. 95

Køleskabe og frysere skal ikke mere
sættes ud sammen med storskrald
- ring til R98 som afhenter specielt.

I

I

I
!

Bygningsaffald

Haveaffald

omfatter storskrald men
må kun veje samlet 150 kg.
pr. atbentning.

Alm. haveaffald, tynde
grene, visne blade o.l.

I
I

I

:I

I
I

I

I

Miljøfarligt affald
F olgende specielle ting kan
også afleveres i alm.
åbningstider til:
Batterier hos fotohandleren.
Medicinrester på apoteket.
Maling hos farvehandlere.
- eller på Genbrugsstationerne.

I

Rek.-virer evt. specialbrochure
II hos R 98 Tlf.32661898

Se ovenfor
-samt storskrald

På fortov
ved havelåge

Håndterligt uden brug
af hjælpemidler.
Håndterbare pakker.

3. mand. og 3. tirsd.
i måneden.
(sæt evt.poserne ud
mandag morgen for
at være sikker på
afuentning.)

På fortov
ved havelåge

Maling, opløsningsmidler,
syre, spildolie, kemikalier,
bekæmchelsesmidler,
drivmi ler, husholdningsog toiletkemikalier.

Lørdag d. 1. marts 9'
(kl. 10.30 - 10.50)- Kildevældsg. 80
(kl. I 1.00 - 11.20)- Hj. Kuhlausg. og
K.ildevældsgade
Onsdag d. 10.mab 95
(kl.15.30-15.5 ) - Kildevældsg. 80
Genopladelige elek.'troniske (kl. 16.00 - 16.20)-+ Hj. Kuhlausg. og
apparater med fast batteriKildevældsgade
pakning (f.eks. tandbørster Lørdag d.9. Dec. 95
bordstovsugere og bore(kl. 10.30 - 10.50)-+ Kildevældsg. 80
maskiner.
(kl. I 1.00 - 11.20)- Hj. Kuhlausg. og
K.ildevældsgade

Pakkes i blllldter ikke over I mtr.
max 40 cm i diameter.
Træstammer ikke over 8 cm i diam.
Større træstammer og stød hører
under storskrald.
Haveaffald pakkes i papiraffaldsposer,
og der er ikke begrænsning på antal.
opbevares bedst i papkasse,
spand med låg eller plasticbeholder med fast bund.
Stil affaldet oprejst så det ikke
løber ud eller sammen.
Kemisk affald må alchig blandes.
Aflever i originalemballager.
Hold affaldet utilgængeligt
for børn!!!

- eller genbrugsplads.

I

I
I

Flaskecontainer:

Pladsen ved Svanemøllens busholdeplads + Helsingborggade/Bellmansgade

Genbrugsplads:

Rentemestervej 5 - 2400 N Tlf. 31850724
Åbningstider: Mandag-fredag 14-18
Lørd. Sønd. og helligdage I 0-1 7
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KILDEN
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Særnummer 1996

Nr. Ahti

Husejerforeningen i Strandvejskvarteret
afholder ordinær generalforsamling i
Københavns Amatør Sejlklub, Strandvænget 43
Tirsdag den 27. februar 1996, kl. 19.30
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Håndbogen bliver udleveret til de fremmødte husejere - 1 exemplar pr. hus.

KILDEN
er Husejerforeningen i Strandvejskvarterets beboerblad, og udgives af denne
forening under ansvar af bestyrelsen
og den af bestyrelsen udpegede
redaktør, som p.t. er:
Carsten Ohmsen
Berggreensgade 16
2100 København Ø
Tlf.: 31 18 01 90
Alle meddelelser fra bestyrelsen er
mærket med

Redaktionen modtager meget gerne
ideer, oplæg, artikler, meddelelser
osv.
Bestyrelsen 1994/95:
Ole Faurhøj - formand
Berggreensgade 12
Tlf. 39 29 23 67
(kloaker og parkering)

Christian Sonne - næstformand
Heisesgade 49
Tlf. 39 29 54 51
(gader og trafik)
Niels lngvartsen - sekretær
Homemansgade 29
Tlf. 39 29 42 18
(facader og foreningens materiel og
kælder)
Jan Væver
Kildevældsgade 13
Tlf. 31 20 75 71
(haver og R98)
Carsten Ohmsen
Berggreensgade 16
Tlf. 31 18 01 90
(KILDEN og fællesantennen)

Kasserer:
Oluf Greisen
Kuhlausgade 46
Tlf. 39 29 60 62
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Til notater:

Husejerforeningen

i Strandvejskvarteret

Husejerforeningen i Strandvejskvarteret
afholder
ordinær generalforsamHng
i Københavns Amatør Sejlklub
Strandvænget 43
Tirsdag den 27. februar 1996, kl. 19.30
Dagsorden:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent.
Foreningens virksomhed.
Årsregnskabet.
Kildevældstorv.
Indkomne forslag.
Budgetforslag for 1996.
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter, 1 revisor, 1 revisorsuppleant,
3 voldgiftsmænd og 1 voldgiftsmandssuppleant.
Eventuelt.

De afgående bestyrelsesmedlemmer er: Ole Faurhøj, Carsten Ohmsen og Jan Væver.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være Ole Faurhøj, Berggreensgade
12, i hænde senest den 25 . februar 1996.
NB: I henhold til foreningens love § 17, henstiller bestyrelsen, at medlemmerne i egen
interesse medtager sidste kontingentkvittering (1995).

Skriftlig beretning følger på de næste sider.
Bestyrelsen vil på generalforsamlingen under pkt. 2 besvare spørgsmål og supplere
beretningens enkelte punkter.
Bestyrelsen
Februar 1996
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Husejerforeningen
i Strandvejskvarteret

Meddelelser fra
bestyrelsen
1.

Generalforsamlingen 1996
Husejerforeningen holder i år generalforsamling samme sted som de 2 sidste år:
Københavns Amatør Sejlklub
Strandvænget 43
Tirsdag den 27. februar 1996, kl. 19.30

2.

Kildevældstorv
Ad dagsordenens pkt. 4:

Omlægning af Torvet i Kildevældsgade
Oplæg til Husejerforeningens Generalforsamling 1996 fra Trafikgruppen

På sidste års generalforsamling fremlagde Trafikgruppen sit forslag til projekt for
trafiksanering og omlægning af vort smukke torv.
Generalforsamlingen gav os et kommissorium til at gå videre med projektet, og der blev taget
en principbeslutning om, at Husejerforeningen ville bidrage med 1000 kr. pr. husstand til
projektets gennemførelse.
Efter generalforsamlingen har vi arbejdet intensivt med projektet. Første skridt var
udarbejdelse af en præsentation af projektet, udmøntet i en præsentationsmappe med bl.a. den
til lejligheden fremstillede video, opsummering af projektets tilblivelse og baggrund, samt
dokumentation fra research på andre torve og pladser i København med lignende løsninger.
I forsommeren blev der indsendt ansøgning til Københavns Kommune om projektet, og der
blev holdt møder med politikere fra Borgerrepræsentationen, ligesom der blev ansøgt fonde,
der af tidsmæssige hensyn måtte søges før kommunens tilbagemelding var kommet, heriblandt
Kulturby 96. Denne og enkelte andre ansøgninger gav dog ikke noget videre frugtbart
resultat.
På vor foranledning gennemførte Vejafdelingen en trafiktælling i august måned, der viste et
betydeligt antal trafikanter med høj hastighed i Kildevældsgade.
I november måned bar vore anstrengelser frugt. Magistratens 4. afdeling indkaldte
Trafikgruppen til et møde i december måned.
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Kommunen tilkendegav her, at de var meget positive overfor projektet. Vejafdelingen vil
gerne stå for projektering og gennemførelse af projektet. Derudover har Magistratens 4. afd. med baggrund i Husejerforeningens eget bidrag på 1000 kr. pr. husstand - givet tilsagn om
økonomisk støtte med et tilsvarende beløb. Beløbet kan dog først bevilges på kommunens
1997 budget.
Med kommunens accept og deltagelse på plads vil vi starte en intensiv søgning af fonde,
primært private fonde, i det næste halve år, med henblik på at skaffe restfinansieringen til
projektet.
Ifølge generalforsamlingsbeslutningen fra sidste år skulle vi vende tilbage på dette års
generalforsamling med et endeligt projekt til godkendelse og beslutning. Blandt andet på
baggrund af kommunens principgodkendelse i december, og tilsagnet om støtte på 1997
budgettet, er vi desværre ikke i stand til at opfylde dette mål.
Derfor vil vi i år bede generalforsamlingen forlænge vort mandat, med henblik på
fremlæggelse af et endeligt projekt ved generalforsamlingen i 1997 til beslutning og
gennemførelse i 1997.
På generalforsamlingen den 27. februar 1996 vil vi fortælle mere om arbejdet i det forløbne
år, ligesom videofilmen fra sidste år vil blive vist igen.
Trafikgruppen består af:

Jette Bisbjerg, Kildevældsgade 34
Jørgen Dahl Madsen, Kuhlausgade 32
Torkil Groving, H.C. Lumbyesgade 55
Jakob Breck, Kuhlausgade 12

3.

Indkomne forslag - til behandling under dagsordenens pkt. 6 - vil blive ophængt i
skabet.

4.

Håndbog for Husejere
Alle husejere, der ikke har afhentet Håndbog for Husejere, vil få denne udleveret på
generalforsamlingen.

5.

Regnskab for 1995 og Budgetforslag for 1996 vil blive udsendt.
Bestyrelsen
Februar 1996
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Bestyrelsens beretning for 1995
A.

Gadevedligeholdelse
Gadevedligeholdeisen er fortsat - næsten - som planlagt. Igen i år kom vi lidt for
sent i gang (denne gang var det bestyrelsens ansvar). Der er blevet rettet kantstene
og fortove op i Berggreensgade, men vi har af praktiske grunde valgt at samle
belægningsarbejderne til senere. Der er derfor kun foretaget nødvendige reparationer
af slidbanen - bl.a. i Hornemansgade og Berggreensgade.
Der mangler fortsat enkelte kantstene og fortove i Berggreensgade samt nogle
strækninger i Hornemansgade, som vi håber, der kan blive råd til i 1996. Den
endelige prioritering vil blive foretaget, når vi kan se, hvor hård vinteren har været
ved vores gader.
Parkafdelingen har klippet ildtorn og fyldt barkflis i stenbedene rundt om træerne,
men de har ikke - som vi har anmodet dem om, »studset« træerne eller plantet nye
i stedet for de udgåede. Vi vil rykke for arbejdet.

B.

Kloaker
Der har været et større opgravningsarbejde i Hornemansgade. Det firma, der i sin
tid lagde fjernvarmeledninger i gaderne, har været så ivrige, at de har taget lidt af
kloaken med i købet, så der i sommer skete en større undenninering.
Størstedelen af arbejdet har Belysningsvæsenet betalt, men vi har stadig diskussioner
om de første afklarende opgravninger, som vi naturligvis mener, at de også skal
betale.
Problemet giver imidlertid anledning til at indskærpe, at der er sket en ændring af
ansvaret for vedligeholdelsen af vores kloaker:
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Slikledning, hvor vcclligeho!dclsen bliver offer.:!,g

- -
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Offtnt1ia k!oaklcdni11g
SdlrJedning, hvor v~dligcho!d~lscn fotbliver pdvJt

Kommunen har ansvaret for kloaken i gaden og stikledningerne indtil afgrening til
tagnedløb eller til og med gadebrønden, nyt (se skitsen).
Foreningen har ansvaret for kloaken, fra ovennævnte grænse til og med gårdbrønden.
Foreningen har ansvaret for vejafvandingen indtil grenrøret på stikledningen. Resten
er kommunens.
Ændringen betyder, at vi vil komme til at spare en del udgifter, som kommunen i
stedet skal afholde. Til gengæld skal vi være meget opmærksomme på, hvor skaden
er, og hvem der skal betale.
Rekvirering af kloakreparationer mv. skal derfor ske gennem bestyrelsen.

C.

Busser i Kildevældsgade
Vi er ikke så optimistiske vedr. busserne som sidste år. Vi tror ikke længere, at det
er realistisk at komme tilbage til »de gode gamle dage« for så vidt angår 39'eren.
Måske er der en chance for at få fjernet det komplet overflødige stoppested ved
Vinhjørnet.
Derimod tror vi på, bl.a. efter tilkendegivelsen fra kommunen, at der er gode
muligheder for at få flyttet de to hurtigbusser 72E og 79E, som intet har at gøre i
Kildevældsgade. Denne mulighed vil vi forfølge i 1996.

D.

Kildevældstorv
Trafikgruppen, der på sidste års generalforsamling fik principgodkendt forslag og
økonomisk støtte til omlægning af Torvet, har arbejdet ihærdigt videre. FLOT!
Desværre har vores samarbejdspartnere ikke været so ihærdige, men det er dog
lykkedes at få et meget vigtigt positivt svar fra kommunen - HURRA! Vi har også
fået gennemført en trafiktælling i Kildevældsgade, der viser, at omkring halvdelen
af bilerne inkl. busser kører for hurtigt - ØV!
Trafikgruppen vil under pkt. 4 på dagsordenen orientere om status vedr. Torvet og
om det videre arbejde.
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E.

Facader/lokalplan
Lokalplanen ser ud til at virke. Såfremt der ansøges om ombygninger, der ikke
umiddelbart følger lokalplan og facaderegulativ, henvender kommunen sig til
bestyrelsen - for en udtalelse.
Det kan derfor være fornuftigt at indhente bestyrelsens udtalelse, før der sendes
andragende til kommunen.
En kedelig sag med et par pudsede brandkamme, har desværre ikke fundet sin
løsning.
Trods talrige henvendelser - skriftlige såvel som personlige - til husejeren, er
miseren ikke blevet udbedret.
Nu er tidspunktet kommet, da bestyrelsen må anmode kommunen om at overtage
sagen og pålægge husejeren at udbedre brandkarmene i henhold til lokalplanen.
Vi finder det beklageligt, at vi ikke kan ordne dette i mindelighed med husejeren,
der meget vel kan få ekstra udgifter i forbindelse hermed.
En succes har foreningen kunnet opvise i løbet af året. En ny tilflyttet husejer, der
ikke var bekendt med facaderegulativet, var for et par år siden gået i gang med at
udskifte vinduer - til plastic.
Bestyrelsen fik ved hurtig henvendelse gjort ham opmærksom på fejltagelsen, og han
standsede - efter stueetagen (skønt der var indkøbt vinduer til hele facaden).
Bestyrelsen indgik en aftale om, at stuevinduerne blev skiftet tilbage til træ - senest
inden for 2 år. Dette er nu sket - tillykke og takl

F.

Foreningens materiel
Vor efterlysning i KILDEN af foreningens ene split har båret frugt - ikke at vi har
fået den igen, men til gengæld har vi fået 2 andre, som ejerne mente, at vi alle
kunne få glæde af. På samme måde fik foreningen foræret 3 kloakskovle - sidste år.
På medlemmernes vegne - tak!
Stilladset var i brug hele 1995, og en enkelt gang endda dobbelt booket. Det ordnede
de involverede husejere på forbilledlig vis uden indblanding fra den ulykkelige
materielbestyrer.
Rod i »bookningen« sker desværre, især efter at materielbestyrerens uvurderlige
hjælp - hans søn - er flyttet hjemmefra.
Der er beklageligvis nu sket det, at »materielkalenderen« for 1996 er blevet væk. Så
de 3, der allerede har bestilt stillads til 1996 skal henvende sig igen.
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Det må indskærpes, at husejere, der låner stillads eller stiger, har det fulde ansvar
for, at materiellet anvendes korrekt, så hverken brugerne eller sagesløse forbipasserende bliver udsat for fare eller kommer til skade.
Vi skulle nødigt hare gentaget noget, der ligner sidste års uheld, hvor en husejer
faldt ned med den store stige, fordi den var stillet op med en alt for lille vinkel i
forhold til jordplan (tillige over stueetagernes vinduer). Dette blev - efter sigende næsten gentaget af en husejer i år.
Trods instruktion fra materielbestyreren blev den store stige stillet op til underkant
1. sals vinduer - en alt for farlig vinkel. Husejeren var øjensynlig klar over dette og
havde »sikret« stigen for udskridning med to små sten(!) og yderligere iført sig en
cykelhjælm (!).
Dette nærmer sig den rene ansvarsløshed.
Den store stige er kun til inspektion af tagrende eller lignende i samme højde, og
stilladset skal gøres ordentligt fast til facaden.
Endelig skal der mindes om foreningens »genbrugsmarked« med gode gamle vinduer
og fyldningsdøre (vi har endda en fløjdør stående).

G.

Håndbog for Husejere
Som den opmærksomme læser af KILDEN har bemærket, afsluttede bestyrelsen
arbejdet med håndbogen i sommer.
Desværre kom der kun 10-15 medlemmer til den annoncerede sammenkomst, hvor
bogen blev udleveret.
Nu prøver vi igen med en udlevering - på den kommende generalforsamling - så
mød op til generalforsamlingen og få husejerforeningens svar på »Den store
encyklopædi«.

H.

Haver
På den årlige havetur glædede bestyrelsen sig over de smukke forhaver. Der var
nogle enkelte husejere, som fik et lille notat i karakterbogen, fordi affaldscontaineren
ikke var afskærmet -eller at hækken, affaldsposer og generende grene tog for meget
plads af fortovsarealet.
Et tiltagende problem er ændringen af forhaverne til cementarealer. På nuværende
tidspunkt er det et mindre antal, det drejer sig om - men bemærk, at forhaverne i
henhold til lokalplanen/haveregulativet er et vejareal, som tilhører foreningen. Det
skal være beplantet som have og må ikke være forsynet med belægning på mere end
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halvdelen af arealet. Endvidere skal havearealet markeres mod fortovet med en
stensætning eller rækværk.
Bestyrelsen vil i det kommende år give husejerne mere information gennem
»Håndbog for Husejere« og KILDEN.

I.

RenovationR98
Vi har kun fået nogle enkelte henvendelser fra medlemmer, som har søgt oplysninger
om - eller beklaget sig over - renovationen. Det tyder på, at de fleste henvender sig
direkte til R98, hvis der opstår fejl eller ønske om information, og de fleste
affaldsopgaver løses uden problemer.
På vore små ture i området kan vi se, at der er nogle husejere eller lejere, som ikke
kender reglerne for tømning af have- og byggeaffald. Specielt i december måned har
der stået haveaffaldsposer på fortovet i en længere periode. R98 afhenter ikke
haveaffald i denne måned. Kig evt. på tømningsoversigten, som vi har bragt et par
gange på bagsiden af KILDEN.
R98 har ændret tømningstidspunkter for dagrenovationen i enkelte gader, og det er
mere en regel end en undtagelse, at disse informationer fra R98 kommer langt
senere, end den ændrede aktivitet.

J.

KILDEN
KILDEN er i det forgangne år udkommet med et nummer mindre end normalt.
Dette skyldes primært stofmangel. KILDEN er jo både bestyrelsens og beboernes
organ. Der har dog i slutningen af december og begyndelsen af januar været en
tiltagende læserbrevsaktivitet. KILDENs redaktør håber og beder til, at denne politik
vil holde, således at læserne kan blive forskånet for hans evindelige meritter.

K.

Historisk udvalg
I det historiske udvalg har aktiviteterne kørt på vågeblus - ja, vi må nærmest sige
»nødblus«, idet vores tid har været helliget den såkaldte Håndbog for Husejere. Det
er dog blevet besluttet at kaste energien ind i dette arbejde (for nye beboere kan det
oplyses, at det drejer sig om skrivningen af en bog om kvarterets historie).

L.

Faraomyrer
Det blev på sidste generalforsamling vedtaget, at udgifter til bekæmpelse af
faraomyrer afholdes af foreningen.
Omkostninger ved det på sidste generalforsamling nævnte angreb indgår i regnskabet
for 1995 med kr. 24. 713,81.
Der har ikke siden været konstateret angreb, og der er ikke hensat beløb til dækning
af et eventuelt fremtidigt angreb.
Bestyrelsen har undersøgt muligheden for at afdække risikoen gennem en forsikring.
Der er ikke fundet et selskab, der ville gøre dette. Da risikoen for et nyt angreb
anses at være begrænset og en eventuel præmie - såfremt man fandt et selskab, der
ville dække risikoen - ville være uforholdsmæssig høj, vil det under alle omstændigheder være at foretrække, at foreningen selv løber risikoen.

M.

Generelt
Så kom der sne. - Derfor vil vi her erindre om, at det er husejernes pligt at rydde
for sne på fortov og den halve gade. Det skal - i henhold til politivedtægten for
København - ske kl . 7, hvis det har sneet om natten, og ellers løbende. - Hvis det
ikke overholdes, kan husejeren idømmes bøde. Falder nogen på fortovet, er det
husejerens forsikring, der skal ryste op med erstatning. Manglende snerydning kan
også resultere i, at der ikke bliver afhentet affald af R98 .
Parkering har vi ikke skrevet om sidste år. Men nu er det desværre nødvendigt igen,
hvilket måske skyldes, at der er kommet mange nye husejere til. Lad os igen slå
fast:
- Der må kun parkeres i den vestlige side af sidegaderne, og nordlige side af
Berggreensgade. Overholdes dette ikke, kan vi stadig risikere, at politiet forlanger
skilte opsat, hvilket vil betyde en stor udgift for foreningen og dermed for husejerne.
Også de, der ikke har bil!
- Det er - i henhold til færdselsloven - forbudt at parkere på de trafikfrie opholdsarealer, som jo er beskiltet. Overtræderne kan risikere at blive indkaldt til en
vejledende køreprøve.
- Parkering foran indkørslen til det trafikfrie opholdsareal i »nedre« Berggreensgade
er selvfølgelig også forbudt - og uanstændigt - det er jo en redningsvej!
Selvfølgelig må man holde disse steder kortvarigt ved af- og pålæsning.
Bestyrelsen vil ikke optræde som politi, men enhver husejer kan henvende sig til
politiet, når de er trætte af de mange ulovlige parkeringer, der pt. finder sted.
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Bestyrelsen vil atter i år takke for de, som arrangerede Fastelavn sidste år, og de,
der stod for det traditionsrige fyrværkeri nytårsaften.
I 1995 har vi haft et par »væk med graffiti«-dage. Det har været ganske succesfuldt,
selv om husmurene ofte blev overmalet kort tid efter. Vi har dog formået at holde
overmalingen på et lavere niveau, og i foreningens materielkælder står der stadig en
del miljøvenligt afrensningsmiddel til fri afbenyttelse.
Særdeles effektivt er det, hvis man beplanter foran de udsatte murarealer - mere
miljøvenligt og ægte grønt kan det vel næppe blive. Det kan nås endnu!
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KILDEN
Nr. 1 - Januar 1996

Fra det historiske arkiv:

a

e>

I
Sølvbryllup i H.C. Lumbyesgade 61. Den første ejer af huset: Tagdækker Carl Ernst - ca.
1924.

KILDEN

Leder

er Husejerforeningen i Strandvejskvarterets beboerblad, og udgives af denne forening under ansvar
af bestyrelsen og den af bestyrelsen udpegede redaktør, som p.t.
er:

5 halvgamle mænd med pioner- og anden spejderorienteret ånd
arbejdede i 5 år på et projekt, som skulle være en vejledning,
rådgivning og hjælp til 493 husejere og deres familier omkring
deres ejendomme. Alt skulle der kunne svares på ved at slå op i
projektets slutresultat, nemlig en bog - en håndbog - for husejere.
I 5 år blev der på generalforsamlingerne råbt på dette tiltag, og til
sidst blev de halvgamle mænd enige om at indlemme 1 kvinde og
en lynskriver (en mand) i gruppen for at blive færdige med
projektet. Til sidst blev der tvangsudskrevet børnearbejdere for at
få værkets praktiske detaljer færdiggjort. Endelig lå produktet klar
til udlevering, og for at markere hele halløjet blev der lejet lokaler
og indkøbt receptionsgarniture således, at alle 493 husejere på en
hyggelig måde kunne samles og afuente bogen.
Der stod alle fra produktionsgruppen så og ventede en lørdag
eftermiddag på alle husejere! Der kom nogle, og de havde det
meget rart. Der kom også en del, som syntes, det var mægtigt
hyggeligt at få en lørdagsdrink. Desværre var de ligeglade med
bogen, for de boede der ikke. De troede, der var åbnet et n~
værtshus med gratis intro-bajere. Ved dagens afslutning blev
»handelen« gjort op, og det kunne konstateres, at der var afhentet
femten håndbøger.
Nu skulle der selvfølgelig analyseres på den manglende
interesse, og mange spørgsmål blev rejst: »Var det Finanslovens
skyld? Var det vejret skyld? Var det noget alment menneskeligt, at
man var ligeglade med håndbøger«?. Vi nåede frem til, at årsagen
ligger i, at nutidens danskere er blevet gode til at skille væsentligt
fra uvæsentligt, og vi havde desværre glemt, at der var lang

Carsten Ohmsen
Berggrensgade 16
2100 København Ø
Tlf. : 31 18 01 90
Alle meddelelser fra bestyrelsen er
mærket med

Redaktionen modtager meget gerne
ideer, oplæg, artikler, meddelelser
osv.
Bestyrelsen 1994/95:
Ole Faurhøj - formand
Berggreensgade 12
Tlf. 39 29 23 67
(kloaker og parkering)

Christian Sanne - næstformand
Heisesgade 49
Tlf. 39 29 54 51
(gader og trafik)
Niels Ingvartsen - sekretær
Hornemansgade 29
Tlf. 39 29 42 18
(facader og foreningens materiel og
kælder)
Jan Væver
Kildevældsgade 13
Tlf. 31 20 75 71
(haver og R98)
Carsten Ohmsen
Berggrensgade 16
Tlf. 31 18 01 90
(KILDEN og fællesantennen)
Kasserer:
Oluf Greisen
Kuhlausgade 46
Tlf. 39 29 60 62
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lørdag. Nu prøver vi imidlertid igen ved at udlevere bogen på
generalforsamlingen; så er der da håb om, at endnu halvtreds
håndbøger finder et hjem.

Den gamle redaqteur
P.S.: Jeg har ikke kunnet nære mig for egenhændigt at gruble over
den med det væsentlige og det uvæsentlige. Dette dikotomi h,
måske kunnet finde grobund i mange menneskesjæle nu, hvor deL
er blevet så moderne at beskæftige sig med filosofiske emner (selv
i Magasin' s bogafdeling ligger der stabler med bøger om Kierkegaard, om Camus og alle de andre gamle gutter, og herved kan
man nok få indarbejdet dogmet om, at det gælder om at skelne
væsentligt fra uvæsentligt; men læg også mærke til, at vi sjældent
finder disse tænkeres egen værker - de er jo alt for besværlige men havde vi nu læst dem selv i stedet for de nemme poppede
udgaver, så havde vi måske fået det hele med, og så kunne det
være, at vi havde erkendt, at profeterne - de var sgu' gode nok,
men disciplene var det så som så med, og så kunne ringen måske
være sluttet ved, at NETTO blev sprunget over og håndbogen
blevet afhentet i stedet.

Referat fra
Husejerforeningens generalforsmling 1995
afholdt d. 23.03.1995 i Københavns Amatør Sejlklub
Husejerforeningen
i Strandvejskvarteret

Formanden, Ole Faurhøj glædede sig over det store fremmøde, idet han bød velkommen, og
præsenterede bestyrelsen : Christian Sanne (næstformand), Niels lngvartsen (sekretær), Carsten
Ohmsen (redaktør af KILDEN),Jan Væver samt foreningens kasserer Oluf Greisen .
ad 1 VALG AF DIRIGENT
Søren Borch blev foreslået og valgt.
Dirigenten indledte med at konstatere at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til lovene,
samt - på forespørgsel, at ingen af de tilstedeværende havde indvendinger til sidste års-referat.
ad 2 FORENINGENS VIRKSOMHED
Dirigenten gennemgik beretningen punktvis, og bestyrelsen supplerede mundtligt enkelte punkter.
ad A Gadevedligeholdelse : Christian Sanne berettede om gaderenoveringens stade - ved de
sidste kantstensopretninger mangler den afsluttende belægning, og desværre havde vor entreprenør, trods skriftlig bestilling, glemt den lille opkørsel ved Berggreensgade/HCLumbyesgade, som
blev vedtaget på sidste GF.
ad B Busser i Kildevældsqade var det sidste nye , at det umiddelbart så ret sort ud med at få
genomlagt 39' erens rute.
Peter Søndergård, der var en af initiativtagerne til underskriftsindsamlingen mod 39'erens
ruteomlægning, oplyste at gruppen havde indstillet underskriftsindsamlingen, pga de optimistiske
toner, der havde lydt fra Borgerrepræsentationen for blot et par måneder siden.
Der ligger endnu ikke en endelig stillingtagen fra BR, men bestyrelsen lovede at arbejde videre
med sagen.
Et medlem fra Landskronagade mente, at der generelt var mange beboere, der var tilfreds med
omlægningen af bussen, da ruten var mere central for kvarteret.
ad E Håndbog for Husejere kunne Niels lngvartsen stolt præsentere bestyrelsens, næsten færdige
håndbog, hvoraf 5 eksemplarer blev fremlagt - som bevis på arbejdets fremskredne stade , og
som vil blive uddelt ved en lille højtidelighed indenfor 2 måneder.
Folk klappede!
ad G Haver glædede Jan Væver (som gammel "stenbrodreng") sig over, at bestyrelsen på den
årlige havetur havde konstateret, at haverne - generelt, var i en god stand.
Dog var det irriterende at konstatere at mange stadig fandt det i orden at stille skraldespanden ud
til fortovet - uden afskærmning, samt at der var husejere, der omdannede forhaverne til rene
ørkenforter - derfor orienteringen under punkt 7.
Problemet med grafitti - der også er kommet til at høre under bestyrelsens haveudvalg, blev
endvidere berørt af Jan Væver - der ikke alene orientere om den - i Kilden, udførligt beskrevne
"Grafittidag", men også berettede om, at vi er i stadig kontakt med politiet, der dog ikke umiddelbart kan gøre noget, men gerne vil orienteres om alle grafittiangreb.
"Grafittidagen" tænkes gentaget til foråret.
ad H Aviscontainere kunne Jan Væver orientere om, at hverken bestyrelsen eller den på GF 94
nedsatte gruppe, var kommet frem til en løsning på aviscontainerproblemet, men at der havde
været kontakter til R98, med forslag om opstilling af containere, så de ikke ville skæmme i
kvarteret - bla ved bussløjfen og Jet-tanken.
ad I Fyrværkeri fik den nye knald-duo, som var omtalt i den skriftlige beretning en - velfortjent,
varm applaus fra forsamlingen.
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ad J Generelt - hvor Formanden - som han plejede - afrundede med at fortælle om det kommende års arbejdsopgaver, samt bragte en tak til de medlemmer, der havde bistået med løsning
af 0 PQaver til fæl1esskabets (foreningens) bedste - bestyrelsessuppleanterne, arbejdsgrupperne
samt de der tager sig af fællesarrangementerne, som fyrværkeri og tøndeslagning.
Beretningen enstemmigt godkendt
ad 3 ÅRSREGNSKABET
Formanden gennemgik årsregnskabet ved hjælp af overheads.
Et nytilflyttet medlem kunne ønske at noterne til årsregnskabet også blev fremlagt; kassereren
oplyste at de til enhver tid kunne studeres, ved henvendelse til ham.
Der var et medlem der mente at der blev brugt for mange penge på " 3. vedligeholdelse at gader
mv ", og at der måtte findes bedre og billigere entreprenører end den foreningen brugte.
Til dette kunne bestyrelsen blot beklage at foreningen var forpligtet til at vedligeholde gaderne,
hvilket selvfølgelig kostede penge. Et par gange - ved de store, samlede arbejder, havde arbejdet
været udbudt i licitation, og det var bla efter enhedspriser fra den sidste licitation, den igangværende vedligeholdelsen blev udført.
Beretningen blev vedtaget uden stemmer imod, idet et medlem dog ønskede at markere at
vedkommende undlod at stemme.
ad 4 Kildevældsgade
Christian Sanne indledte med at repetere Generalforsamling 1994's indstilling - at en arbejdsgruppe skulle se på hvordan Kildevælds Torv kunne forskønnes, samtidig med at der blev trafiksaneret, og endte med at præsentere gruppen, der blev nedsat på GF 94:
Torkild Grovig, Jacob Brik, Jette Bisbjerg og Jørgen Dahl Madsen samt Hanne Halvorsen, som
senere blev tilknyttet, gruppen som arkitekt.
Endelig understregede Christian Sanne at GF - i år, ikke skulle vedtage noget endeligt - men tage
principiel beslutning om en godkendelse af, om gruppen skal arbejde videre med et forslag i
retning af det fremlagte, og at foreningen, da kommunen afgjort ville forlange en form for
medfinansiering - ville gå ind og medfinansiere projektet med et vist beløb, samt søge støtte hos
forskellige fonds, for tilskud til foreningens "andel".
Gruppen præsenterede selv det forslag de var kommet frem til; først med en utrolig flot video,
der bla satte forslaget i historisk perspektiv.
Dernæst fremlagde gruppen projektet - som foreslog Torvet udlagt til Lege- og opholdsareal, og
belagt med Chaussesten, præsenteret dels ved tegninger, dels ved en model, der kunne beses i
pausen.
Efter pausen blev der udtrykt megen ros til det æstetisk meget smukke forslag, og der blev rejst
en del spørgsmål fra salen bla om :
- eventuel støj fra chaussestensbelægning
- hvordan man kunne være sikker på at trafikhastigheden virkeligt blev nedsat
- om der ikke kunne være fare for vandindsivning i kældrene i de omkringliggende huse
- om man ikke kunne afdække de oprindelige brosten
- om det ikke ville være bedre, og mere i tidens ånd, at aflukke pladsen helt for gennem
kørende trafik.
- om der ikke kunne etableres en mere legevenlig belægning ("der kan jo hverken køres
på rulleskøjter eller skateboard")
- hvem skal vedligeholde arealet
- hvorfor der ikke var lavet et lidt større areal omkring "anlægget"
- om der ikke skulle udarbejdes billigere alternative forslag, såfremt der ikke kunne
opnås tilstrækkeligt med fondsstøtte
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Hvortil gruppen bla svarede
- kommunen skal stadig vedligeholde arealet, da det er offentlig vej
- de oprindelige sten manglede mange steder, og det vurderes at det er dyrt at rense de
resterende
- af historiske årsager var "rotunden" ikke blevet udvidet
- aflukning af pladsen var overvejet i gruppen, men det vurderedes at det ville give mere
trafik i sidegaderne, hvilket ikke var ønskeligt
- pladsen skulle ikke opfattes som en supplering til kvarterets legearealer, men pladsens
status som "lege og opholdsareal", var den eneste mulighed - i loven for at sænke
trafikhastigheden
- at forslaget selvfølgelig skal gennemarbejdes, tekniske spørgsmål afklares, prisen
afklares, støttemuligheder undersøges og pris indhentes - inden det endelige forslag
forelægges næste års GF
Mange roste forslaget (bl.a . "synd at vi glemmer begejstringen, og kvæles i smålige forbehold")
og det blev fremhævet - af den yngste deltagers (6 mdr) mor, at Kildevældsgade ville blive en
sikrere skolevej, hvis forslaget blev gennemført.
Trods den overvejende positive stemning, var der dog et medlem, der mente generalforsamlingen
overhovedet ikke kunne/måtte behandle forslaget - iht lovene. Til dette kunne Formanden oplyse,
at nøjagtig samme indvending var rejst i 1972, da man havde diskuteret trafiksanering - også i
Kildevældsgade, og at foreningens daværende advokat - Landsretsagsagfører A . Richard Møller
havde afvist den.
Efter debatten blev der sat 2 forslag til afstemning :
A. Generalforsamlingen giver sin principielle tilslutning til at gruppen arbejder
videre med et forslag til trafiksanering af Kildevældsgade, med henblik på
endelig præsentation på GF 96.
Forslaget vedtaget med 3 stemmer imod og 6, der markerede, at de undlod at stemme.
B. Generalforsamlingen tilkendegiver at ville bevilge et beløb, der svarer til
kr. 1.000,- pr. hus, for gennemførelse af KG - projektet.
Forslaget vedtaget med 1 stemme imod og 10, der markerede, at de undlod at stemme.
ad 5 Facaderegulativ
Niels lngvartsen fremlagde Facaderegulativet, som "overheads", med de ændringer, der på
Stadsarkitektens foranledning var sket, i forhold til det - med indkaldelsen udsendte.
Facaderegulativet blev enstemmigt vedtaget.

ad 6 Indkomne forslag
Der var indkommet 2 forslag samt 1 opfordring til GF 95 :
A . Forslag om, at foreningen betaler den foretagne bekæmpelse af "faraomyrer" .
B. Forslag om udarbejdelse af lovændringsforslag til næste GF, således at
foreningen - i fremtiden, betaler og sørger for bekæmpelse af "faraomyrer" angreb.
C. Opfordring om lys i gårdene/husene for at forhindre indbrudstyverier.
Vedr A . + B. begrundede forslagsstilleren -Jørgen Fallenskov, forslaget med at et Faraomyreangreb var noget alle kunne komme ud for, det var meget ubehageligt, det bredte sig lynhurtigt og
det kunne ikke slås ned isoleret og med gængse midler, samt at man havde haft et frygteligt
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besvær med at få alle berørte med til økonomisk at bidrage til udryddelsen - især de husejere, der
boede "yderst" i den angrebne husrække, selvom de var absolut nødvendige for at udrydde
myreplagen.
Således kunne udryddelsen af netop dette skadedyr ses som en fællesopgave, hvor medlemmerne skulle hæfte solidarisk.
Jørgen Fallenskov understregede at han ikke var blandt de angrebne husejere, men blot havde
fulgt "slagets gang" på afstand, og derfor havde bedt en direkte involveret - Jørgen Kamstrup,
om at berette nærmere.
Kamstrup fortalte malende om "en faraoangrebets lidelser" og blev sekunderet af en af de andre
"angrebne" Eva Toft, således at forsamlingen fik et grufuldt indblik i, hvordan det er at være i
Faraomyrernes vold.
Christian Sanne fremlagde bestyrelsens holdning - at det var betænkeligt at vedtage udgifter
"med tilbagevirkende kraft", da der ingen lovhjemmel var for det; men at bestyrelsen selvfølgelig
godt - til næste GF, ville undersøge, hvordan foreningen - i fremtiden, ville kunne gå ind og
dække i lignende sager.
Kamstrup og Toft havde gjort et godt job, for da forslag "A" blev sat til afstemning blev det
vedtaget med 35 stemmer for og 32 imod, mens 11 ønskede at markere, at de undlod at
stemme.
Forslag "B" blev foreslået suppleret med at bestyrelsen også skulle under søge om der var
mulighed for at forsikre sig mod faraomyrerangreb, evt kollektivt.
Forslag "B" blev da vedtaget uden stemmer imod, men med 7, der ønskede at markere, at de
undlod at stemme.
Vedr. opfordringen "C" fra Anne Lauritzen, kunne Formanden kun på det varmeste støtte
opfordringen, da det som oftest er fra gårdsiden, at indbruddene sker, og tilføjede endvidere at
det er en god ide :
- at etablere gode låse - også på bagsiden
- at indstøbe tremmer for kældervinduerne
- at gennemføre mærkning af værdifulde ting
- at gennemføre "naboovervågning"
ad 7 Lokalplan/Haveregulativ
Bestyrelsen havde taget dette punkt med på GF - som Christian Sanne berettede, da det i årets
løb havde vist sig, at der var husejere, der mente, at der var konflikter mellem servitutterne
lokalplanen og vore regulativer.
Lokalplanen ophæver kun de Bebyggelsesregulerende servitutter (selvom teksten er uhyre svær at
forstå).
Omkring haverne står der i Lokalplanen at forhaverne er vejareal og de skal opretholdes som
haver.
Formelt er vejarealet - også haverne, tilskødet Husejerforeningen, der i henhold til det oprindelige
skøde og servitutterne, kan bestemme, hvordan haverne så skal se ud.
Dette har Husejerforeningen så valgt at udøve via et Haveregulativ.
Derfor er der ikke nogen tvivl om at Haveregulativet stadig gælder, og at bestemmelsen om "at
haven kun må være belagt med halvdelen af arealet" stadig gælder, og skal håndhæves, indtil
generalforsamlingen bestemmer noget andet.
Vedrørende hegnspligt kan det oplyses at der i Lokalplanen faktisk er en skærpelse ift de
oprindelige servitutter, således at der nu også er hegnspligt mellem haverne.
ad 8 Håndbog for Husejere
Dette punkt var sat på dagsordenen, så bestyrelsen kunne præsentere 5 eksemplarer af den
næsten færdige HFH.
Bia var det usikkerheden med facaderegulativet, der havde forsinket bogen, så den ikke kunne
udkomme til GF, men - på bestyrelsens vegne, kunne Niels lngvartsen love, at den udkom
indenfor 2 måneder, og at der var påtænkt en lille festlighed (højtidelighed) i den anledning.
Endelig benyttedes lejligheden til at -endnu engang at takke Jørgen Kamstrup for det store
arbejde med skrivningen af bogen.
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ad 7 Budgetforslag
Formanden gennemgik budgetforslag for 1995, der pga vedtagelsen under punkt 6, var steget
med kr 24.600,-.
Bestyrelsen havde på baggrund af det oprindelige budget fore
slået at kontingentet skulle stige kr 100,- pr. hus, således at likviditeten i begyndelsen af
regnskabsåret bliver bedre, og foreningen kan begynde at oparbejde en formue, hvis "katastrofen" (feks. udskiftning af store strækninger vandledninger) skulle indtræffe.
Der var en del debat , især vedrørende de 2 første punkter, som Formanden betegnede som
"elastikken", da de var totalt uforudseelige.
Bestyrelsen blev fra flere sider opfordret til at oprette en slags "fond", til dækning, hvis "katastrofen" skulle indtræffe.
Det blev endda foreslået, at kontingentet skulle stige med kr 200,-; i stedet for det af bestyrelsen
foreslåede.
Som det mest vidtgående forslag blev det sat til afstemning først og vedtaget med 32 stemmer
for og 30 imod.
ad 8 Valg
Til bestyrelsen blev valgt :
Christian Sonne (genvalg) og Niels lngvartsen (genvalg)
Som bestyrelsessuppleanter blev valgt : Dorthe Raaschou (genvalg) og Jørgen Kamstrup
(genvalg) .
Den ene revisor, som var på valg - Jørgen Vestergaard, blev genvalgt, og ligeledes blev revisorsuppleanten - Gitte Vincent, genvalgt.
Endelig genvalgtes de 3 voldgiftsmænd - Adrian Schelling, Niels Hein og Margit Marienlund, og
voldgiftsmandssuppleanten - Benny Nielsen.
ad 9 Eventuelt
Et medlem fra Kildevældsgade berettede om sin kamp for at dæmme op for fugtproblemerne i
kælderen - alt var gjort, men lige lidt hjalp det; var det evt noget som foreningen ville medvirke til
at løse ? - da det jo nok var et ganske almindeligt problem.
Formanden lovede at tage problemet op, såfremt han fik en henvendelse - efter GF.
Som afslutning på GF95, bragte Formanden tak til
-"sin" bestyrelse
-"sine" bestyrelsessuppleanter
- Kildevælds gruppen for det utroligt flotte
stykke arbejde - endnu en stor applaus
- R 98 gruppen, der godt nok ikke havde fået lavet det store, men kunne nå
det endnu - spredt applaus og lidt latter.
- og så selvfølgelig dirigenten - for den fine afvikling af generalforsamlingen en stor applaus også til ham.
Ved generalforsamlingens starJ var 83 huse repræsenteret.

NI / april 1995
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SMÅ HAVER - STORE TRÆER ER TRÆLS
Nu er det tid til at beskære træer og buske af hensyn til fodgængerne på
fortorvet, stod der i et tidligere nr. af Kilden.
Men det er ikke kun af hensyn til fodgængerne, at træerne skal
beskæres.
Når man vælger at have store træer i disse små haver, vælger man ikke
kun for sig selv, men også for naboen. Hverken mennesker eller planter
får meget sol med store træer som nabo.
Da vi købte vores hus, valgte vi meget udfra, at der skulle være lyst både
indendørs og udendørs. Ganske vist var bagsiden noget mørk, bl.a. på
grund af et stort træ, men det blev kompenseret af en solrig forside.
Nu fik husejerforeningen så den gode ide, som vi bestemt bakker op, at
området skulle være mere grønt, og vi fik to træer plantet lige udenfor
vores låge i legegaden. De er efterhånden ved at blive store - for store og
tager både udsyn og sol. Vi synes, at både de private træer, som de
fælles, skal holdes nede i første sals højde.
Træerne i legegaden må også beskæres sådan, at ingen overser
skiltningen og parkerer i legegaderne. Her taler jeg ikke om bilvask og
af- og pålæsning, men den parkering der både foregår nat og dag og i
stigende omfang.
Men ellers er det et dejligt kvarter, som heldigvis giver flest glæder.
Venlig hilsen Ulla Liberg
Berggreensgade 54
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Læserbrev vedr. kontingent til Husejerforeningen

l

Angående vedtagelsen af kontingentforhøjelsen påsidste generalforsamling deler jeg kritikken
med en anden beboer i KILDEN nr. 2, 1995.
Jeg betragter vedtagelsen af kontingentforhøjelsen som decideret bondefangeri, idet
formanden skulle danne et skræmmebillede af katastrofer i kvarteret for at skbae en føjelig
stemning til kontingentforhøjelsen.
Det samme gør han i sit svar til Lise Hermansen i samme nr. af KILDEN. Jeg mener,
at med den ejendomsskat, vi betaler til Københavns KOmmune, har vi et godt argument i
tilfælde af store reparationsarbejder i kvarteret - ellers må det blive et forsikringsspørgsmål .
Kontingenen skal holdes så lav som muligt, og sådan som den er nu, er den urimelig høj.
Den enkelte husejer bør selv administrere såvel vedligeholdelsesudgifterne i sit hus og sin del
af de kollektive udgifter i kvarteret. Kontingentet skal bestå af et beløb på mellem det halve
og to tredeidele af den nuværende, og uforudsigelige udgifter opkræves fra gang til gang, som
i tilfældet med bekæmpelsen af faraomyrerne.
Husejerforeninge bør være i stand til at holde udgifterne nede i stedet for at skabe en
stigningsspiral ved vedvarende kontingentforhøjelser. (I de sidste 15 år er kontingentet steget
til det dobbelte).
Vi beboere er ikke mælkekøer, hverken for hHusejerforeninge eller Københavns
Kommune, selv om vi er tvunget til at betale både kontingent og ejendomsskat.
Hvis bestyrelsen ikke er besindig i sin administration, er et forslag om kontingentnedsættelse ikke utænkeligt, vel?
Renato Ronco - Heisesgade 30.

Svar til Renato Ronco:
Foranlediget af bestyrelsens opfordring i KILDEN nr. 2/95 har Renato Ronco (RR) sendt
ovennænvte brev, hvori han tilslutter sig Lise Hermansens kritik.
Desværre blander RR ejgendomsskatten sammen med kontingentet til Husejerforeninge.
Disse 2 ting har intet med hinanden at gøre.
Alle er interesserede i at holde udgifterne nede, og skulle foreningens formue blive for
stor på grund af mindre vedligehold, så finder generalforsamlingen nok ud af at foreslå at
sætte kontingentet med.
Ole faurhøj
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De kører endnu ..... .
For nu mere end et år siden var vi en række beboere som gik sammen om at
protestere mod at Kildevældsgade blev gjort til trafikkorridor.
Fra at have linje 39 kørende i den ene retning havde vi nu både 39 i begge
retninger OG linje 72E i den ene retning.
Trofaste læsere af Kilden vil kunne huske opfordringer til at støtte en
underskriftindsamling under overskriften BUSSERNE VÆK.
Men de kører jo endnu- og hvorlor så det?
Ja her bliver vi svar skyldig.
Efter indsamlingen af underskrifter forgangen vinter blev vi kontaktet af
husejerloreningens bestyrelse, som kunne orientere om, at politikerne nu havde
lovet, at busdriften ville blive reduceret til det gamle niveau med den kommende
sommerkøreplans ikrafttræden.
Det skete som bekendt ikke.
Fornyede henvendelser til samme bestyrelse resulterede i et løfte om, at man igen
ville se på sagen. Det har man muligvis gjort - vi kender ikke resultatet.
Og ligger af samme grund stadig inde med en mængde protest-underskrifter,
som vi ikke rigtig ved hvad vi skal stille op med.
Kort og godt: Vi ved ikke hvor sagen står. Måske har bestyrelsen valgt at afvente
arbejdet med Pladsen (iøvrigt et fremragende projekt - mange hilsner til
gruppen omkrig det), men det kan jo vare længe og "mens græsset gror".
Beboere med udsigt til Kildevældsgade vil vide at støjplagen er tiltagende.
Udover linjerne 39 og 72E er det åbenbart at mange chauffører på vej til og fra
garage har vænnet sig til at vores gade er glimrende egnet til hurtigkørsel
Vi er bestemt ikke modstandere af kollektiv trafik (faktisk benytter
undertegnede selv hver eneste morgen linje 72E!), men vi fmder det fortsat totalt
urimeligt, at vort kvarter skal have tredoblet sin andel af generne (helt konkret:
en bus ca. hvert 3. minut i myldretiden).
Hvis vi fortsat bare vender det døve øre til larmen (hvilket men iøvrigt skal bo
ret langt væk fra stridens æble for at være istand til.), kan vi se frem til at HT
efterhånden har vundet hævd på at skære vort kvarter midt over, fratage os
glæden ved vores haver og udsætte vore børn for forøget risiko for uheld.
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Vi ved godt at mange som deler vor opfattelse af det urimelige i den øgede
trafikbelastning i sin tid undlod at støtte underskriftindsamling udfra den
betragtning, at vi "priviligerede" husejere i komponistkvarteret også må bære
vor del af byrden ved kollektiv trafik. Vi respekterer synspunktet, men ærlig talt:
er det rimeligt at hele byrden skal ligge i vort kvarter? Kunne eksempelvis 39
ikke køre i Bellmandsgade i den ene retning(som før)? Kunne 72E ikke køre af
Nygårdsvej? (der er som bekendt ikke engang et stoppested for hurtigbussen i
Kildevældsgade). Eller hvad med at sende den af Jagtvej istedet?
Mulighederne er mange, men HT gør helt øjensynlig ikke noget ved sagen uden
pres fra de berørte. Og de politikere som lovede os et bil/bus-frit miljø op til
sidste kommunevalg har åbenbart travlt med andre sager
For at komme videre og undgå misforståelser, skal vi hermed anmode bestyrelsen
om en skriftlig fremstilling af, hvad man har gjort/agter at gøre i fremtiden for at
løse dette problem.
Med mange venlige hilsener - og en tak for det i øvrigt glimrende arbejde, der ydes af en
hårdtarbejdende bestyrelse
Peter Søndergaard og Margi,t Haxthaugen, Heisesgade 34 (det er på hjørnet af Kildevældsgade)

Svar:
Tak for Jeres brev! Jeres fremstilling af sagen kan vi kun nikke genkendende til
.............. busserne kører stadigvæk, og de tilkendegivelser vi har fået fra politikerne
har desværre ikke holdt stik.
Vi er enige i, at busserne er til gene især for beboerne i Kildevældsgade, og det er
fortsat bestyrelsens opfattelse, at vi skal arbejde på at komme tilbage til den
tidligere situation med kun en bus (39) i en retning. Men vi må indrømme, at vi IKKE
tror, at der er store chancer for at det lykkes.
Derimod tror vi, at der er gode chancer for at komme af med 72 E og 79 E, - vi har
skriftligt fra kommunen at de godt vil drøfte dette. Ekspresbusser har efter vores
mening ikke noget at gøre en gade som vores.
Vi tror, at en omlægning af Torvet i Kildevældsgade, som vi drøftede på sidste
generalforsamling, dels kan være med til at begrænse generne ved buskørslen,
dels kan give HT mindre lyst til at køre gennem Kildevældsgade.
Desværre er der endnu ikke nogen endelig løsning på omlægningen af Torvet - bl.a.
fordi det har taget lang tid at få et svar fra kommunen - men det vil I få mere at vide
om på generalforsamlingen.
Så lidt er der da sket siden sidste år.
Med venlig hilsen - på bestyrelsens vegne - Christian Sonne
11

FASTELAVN

Efterlysning!!
Sidste år arrangerede vi i Kuhlausgade et vellykket Fastelavnsarrangement. Vejret var med
os, og der var et meget flot fremmøde af spændende udklædte børn og voksne. Med god
musik i spidsen gik vi kvarteret igennem. Vi fik slået tre slik-fyldte tønder ned, imens vi drak
60 l varm cacao, 4 fl. cognac, 4 fl. Gl. Dansk og spist 325 hjemmelavede fastelavnsboller.
Vi er desværre forhindret i at stå for fastelavnsarrangementet i år og håber derfor, at der
er andre, der vil tage over. Vi vil meget gerne give vores erfaringer videre til de nye
arrangører.

Venlig hilsen Lene Lerche-Thomsen
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Kildens "Forårsnummer"
Nro 2/96
Fra det gamle fotoarkiv:

Hvornår var det nu, det var!!
Berggreensgade fra dengang, der ikke var haver på den sydlige side. KILDEN udlover 1fl. rødvin til
de, der kan gætte årstallet for oprettelsen af haver på sydsiden af Berggreensgade.
Løsning til "Kilderedaktøren", Berggreensgade 16, inden Set. Hans!!

KILDEN

LEDER

er Husejerforeningen i Strandvejskvarterets
beboerblad, og udgives af denne forening
under ansvar af bestyrelsen og den af
bestyrelsen udpegede redaktør, som p.t. er:

Så blev det atter tid til husejerforeningens ordinære
generalforsamling. Slaget skulle som vanen tro udkæmpes
på en kold og blæsende februardag i sejlklubbens lokaler
i Svanemøllebugten. - Så langt så godt.

Carsten Ohrnsen
Berggrensgade 16
2100 København Ø
Tlf.: 31 18 01 90
Alle meddelelser fra bestyrelsen er mærket
med

Redaktionen modtager meget gerne ideer,
oplæg, artikler, meddelelser osv.
Bestyrelsen 1996/97:
Christian Sonne - formand
Heisesgade 49
Tlf. 39 29 54 51
(gader og trafik)

Jan Væver - næstformand
Kildevældsgade 13
Tlf. 31 20 75 31
(affald - haver)
Niels lngvartsen - sekretær
Hornemansgade 29
Tlf. 39 29 42 18
(foreningens materiel og kælder)
Carsten Ohrnsen
Berggrensgade 16
Tlf. 31 18 01 90
(KILDEN - Rotter og andre skadedyr)
Dorte Raaschou
Heisesgade 43
Tlf. 31 18 13 09
(facader - lokalplan)
Kasserer:
Oluf Greisen
Kuhlausgade 46
Tlf. 39 29 60 62
Suppleanter:
Jørgen Kamstrup
Niels W . Gades Gade 19
Tlf. 31 20 59 10
(Håndbog for husejere)

Jakob Breck
Kuhlausgade 12
Tlf. 39 29 14 35
(Kildevældsgade, herunder Torvet)

Men der skete alligevel nogle hændelser, som jeg tolker
som strømpile bort fra byggeforeningsideologien ("På
alderdoms hygge skal i ungdom du bygge") og
fællesskabsfølelsen. Nu er det jo ikke sådan, at en enkelt
beton-liberalist med profitmaksimering som livsstil kan
gøre begreber som "afkast" og "udbytte" til gennemgående
temaer for en snak over hækken, men jeg aner som nævnt
en tendens. På generalforsamlingen blev der ved flere borde
diskuteret økonomi, som sad vi i fondsbørsens forhal.
Hvorfor nu gøre dette til genstand for omtale i KILDEN? Fordi jeg fornemmer denne tendens til økonomitænkning her
erstattet temaer som husenes astetik, arrangementer for børn og
hjælp til de ældre, som føler sig trygge ved at bo her, fordi de
føler, at der altid er nogen, som holder øje med dem og deres
hus. Alt dette hænger sammen med, at nogen betragter det som
væsentligt for et menneskes selvrealisation at opkaste sin røst
og mening om alt her i verden uden at have undersøgt, hvilket
forum man smider meningerne ind i og uden at have undersøgt,
om de sager, man ønsker at udtale sig om, har relevans for den
beslutningstagende forsamling.
Jeg tænker her på, at der til generalforsamlingen var indkommet
9 forslag, som vi på et bestyrelsesmøde gennemarbejdede for at
kunne præsentere forslagene på bedste vis. Dette arbejde brugte
vi en hel aften på i bestyrelsen. Da vi skulle fremsætte
forslagene på generalforsamlingen, var forslagsstillerne ikke
mødt op for at føre sin argumentation frem. Forsamlingen
enedes om at fremsendte forslag ikke kunne behandles og sættes
til afstemning uden forslagsstillernes tilstedeværelse. Megen tid
og unødvendigt arbejde var blevet brugt/udført.
For lige at ende denne malmstrøm af galde vil jeg referere til en
telefonsamtale, jeg havde med en husejer. Husejeren havde et
problem med sit hus, og jeg henviste til Håndbog for Husejere,
hvorefter føromtalte husejer bad mig smutte over med et
eksemplar. Flere af bestyrelsesmedlemmerne har lignende
oplevelser.

Jeg takker guderne for, at der trods alt stadig eksisterer husejere, som i stedet for at kræve håndbogen bragt
til døren skriver og glæder sig over den fine bog.
Til slut: Med den stigende økonomi-tænkning og øgede egocentricitet tegner fremtiden ikke lys og tænk så
bare på, at vor gamle klippe af en formand er gået af. Men mere om det i næste nr. af KILDEN.
Den gamle (ængstelige) Redaqteur ·

Storskrald 7. juni 96

BRAVO! BRAVO! BRAVO!
Kære forfattere!

Sikken en bog, I har lavet til os om vores huse.
Den er et mesterværk.
Tusind tak for al jeres flid og møje.

Anne Lauritzen
H.C. Lumbyesgade 41

ANNONCE
HJÆLP!!
Jeg skal flytte ind til byen. Jeg er 51 år. Forfatter. Og filmkonsulent i Bøme-og-ungdomsafdelingen,
Danmarks Radio. Desuden er jeg stille, rolig og enlig.
Jeg vil gerne bo i et af byggeforeningshusene i Svanemøllekvarteret.
Er der nogen, der har en etage til leje? Eller evt. til salg?

Anne Lilmoes
Tlf.: 42 34 62 80
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REFERAT F
Husejerforeningen
i Strandvejskvarteret

RENINGEN GENERALFORSAMLING 1996
afholdt de 27 .Of 1996, i Københavns Amatør Sejlklub.

'2 '.

Formanden, Ole Fa1Jrhøj bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen : Christian Sonne (næstformand). Niels lngvartsen (sekretær), Carsten Ohmsen (redaktør af KILDEN). Jan Væver, de to
meget aktive suppleanter, Dorte Raaschou og Jørgen Kamstrup samt foreningens kasserer Oluf
Greisen.
ad 1 VALG AF DIRIGENT
Søren Borch blev foreslået og valgt.
Dirigenten indledte med at konstatere at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til lovene, da
indkaldelsen var omdelt 7 .& 8 . februar, og således, da der ingen indvendinger var, erklæret lovlig
indkaldt.
Referatet fra GF95, der var udsendt i KILDEN nr 1 1996, betragtede Dirigenten som godkendt, da
der ingen bemærkninger var til det .
ad 2 FORENINGENS VIRKSOMHED
Dirigenten gennemgik beretningen punktvis.
ad A Gadevedligeholdelse :
På spørgsmål fra salen, svarede Christian Sonne,
-

at bestyrelsen gerne ville overveje at få en anden entreprenør til at vedligeholde "de grønne
områder", men at bestyrelsen ikke så nogen grund til at være utilfreds med Parkafdelingens
(Stadsgartneren) vedligeholdelse. Det var dog ikke nogen abonnementsordning, så de skulle
tilkaldes i hvert enkelt tilfælde.

-

at de manglende træer ( 2 stk i Hornemansgade og 1 stk i N.w. Gadesgade) vil blive plantet, så
snart vejret tillader det.

-

at den grimme udbedring af asfalten ved bumpet i Hornemansgade ville blive udbedret til foråret.

ad B

Kloakker

Her var det også Christian Sonne, der svarede på spørgsmål,
at kommunens overtagelse af vedligeholdelsen af hovedkloakkerne, vistnok er sket i erkendelse af at kloaknettet er ved at være udskiftningsmodent, og kommunen i den forbindelse
ikke vil pålægge grundejerforeninger de store udgifter, dette vil medføre. Bestyrelsen har
endnu ikke fornemmelse af om dette vil medføre væsentlige besparelser, da vi stadig har
vedligeholdelsen af gadekloakkerne, der opsamler overfladevandet fra vejen.
at bestyrelsen med jævne mellemrum iværksætter rensning af gadebrøndene, da det ikke kan
undgås, at der samles grus, blade o lign. i brøndene.
På et spørgsmål fra en beboer i Kildevældsgade, der lejlighedsvis havde vand i kælderen, oplyste
Ole Faurhøj, at såfremt, der var brud på kloakken, kunne det konstateres vha TV- inspektion, og i
så fald skulle foreningen betale for reparationen. Som det står i lovene, er foreningen pligtig til at
vedligeholde kloakkerne indtil køkkenbrønden (se Håndbog for Husejere).
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ad C Busser i Kildevældsgade
I forbindelse med et spørgsmål om stoppestedet ved KG's udmunding i Østerbrogade, kunne
Christian Sonne oplyse, at Magistratens 4 . afd. tilkendegivet at dette stoppested ikke var det bedst
placerede, og måske kunne nedlægges. Ligeledes var der en vis forståelse for, at ekspresbusserne
måske ikke hører hjemme i Kildevældsgade. Men det vil bestyrelsen -selvsagt, forfølge i den
kommende sæson.
ad D Kildevælds Torv
Debatten om dette henvistes til punktet på dagsordenen.
ad E Facader/Lokalplan
På baggrund af beretningens "solskinshistorie" om plastikvinduerne i Kildevældsgade, blev der
spurgt om alle nye ejere blev kontaktet og bekendtgjort med foreningens love og regulativer samt
lokalplanen . Niels lngvartsen kunne fortælle at såsnart bestyrelsen blev gjort bekendt med et
ejerskifte - hvilket sædvanligvis skete gennem Statstidende.blev de kontaktet af foreningens
kasserer, Oluf Greisen, der sikrede sig at de havde "Håndbog for Husejere" . Det er intentionen at
den skal følge med huset
ad F Foreningens materiel
- ingen spørgsmål
ad G Håndbog for Husejere
Opmuntret af den spontane applaus fra forsamlingen kunne Niels lngvartsen fortælle, at det er
bestyrelsens plan, at der løbende - via Kilden - udsendes reviderede blade til Håndbogen.
ad H Haver
En beboer på Kildevælds Torv forespurgte om haverne omkring Torvet også er vejareal under
foreningen.
Den samlede bestyrelse måtte beskæmmet indrømme, at det vidste de ikke; men Peter Skov, der jo
bor på Torvet kom bestyrelsen til undsætning, og kunne fortælle at, haverne omkring Torvet ligesom de nyligt oprettede havearealer langs Kildevældsgade, ligger på kommunalt areal, men iht
lokalplanen skal bevares som haver.
ad I R98
- ingen spørgsmål
ad J KILDEN
- ingen spørgsmål
ad K Historisk udvalg
- ingen spørgsmål
ad L Faraomyrer
- ingen spørgsmål
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ad M Generelt
Formanden sluttede af med at supplere den skriftlige beretning med at understrege, at vi jo alle har
fælles ansvar for at der ryddes sne, og at parkeringsforskrifterne efterleves.
Der blev spurgt om, hvordan det gik med "jubilæumsbogen", hvortil formanden lovede at bestyrelsen - inklusive "ham der nu får mere tid", vil tage alvorligt fat på den, her hvor "Håndbogen"
er "godt i vej" .
Endelig rettede formanden en varm tak til dem, der stod for årets fællesaktiviteter - Carsten med
fyrværkeriet, og Per og Lena, der, med kort varsel, arrangerede tøndeslagningen.
Dirigenten foreslog en applaus for de initiativrige mennesker - inklusive Kilderedaktøren; dette
forslag blev entusiastisk fulgt af forsamlingen.
Beretningen enstemmigt godkendt
ad 3 ÅRSREGNSKABET
Formanden gennemgik årsregnskabet, der var udsendt før GF, ved hjælp af overheads.
Vedr. punktet " regulering primo/saldo" redegjorde foreningens ene revisor Jørgen Vestergård for
den bogføringsfejl der var sket ved regnskabet 1994: En " skyldig omkostning" var ikke blevet
bogført som sådan. Forklaringen var så god, at der var nogen, der påstod, at de forstod den.
Formanden kunne slutte med at fastslå at årets overskud betød at foreningens formue var vokset til
kr. 232.131,65,-, som kan betragtes som vores stødpude - hvis der sker noget ekstraordinært.
Ved den efterfølgende debat, blev der spurgt om hvorledes enhedspriserne ved gadevedligeholdelsen, havde været i år, sammenlignet med priserne de foregående år.
Hertil kunne Christian Sonne oplyse, at priserne havde baggrund i de enhedspriser, der var blevet
opgivet ved den licitation, der var blevet afholdt for et par år siden; selvfølgelig reguleret med det
indeks, der gælder for området.
Med baggrund i et spørgsmål om fyrværkeribidrag, opfordrede en husejer bestyrelsen til at udsende
et girokort til beboerne, samtidig med annonceringen om fyrværkeri; begge dele havde været
temmelig dårlige i år.
Udgifterne til fællesantenneanlægget blev - på forespørgsel, forklaret som dels afgifter til COPYDAN, for tilslutning til hybridnettet, dels afgift. til KTAS, for modtagelse af "den lille pakke".
Endelig måtte kassereren forklare en post på regnskabet - "forudbetalt regning", som en regning der
af GIRO-kontoret, var blevet betalt lige før årsskiftet, og ikke - som de ellers plejer, dagen før
forfald .
Da der ikke var flere spørgsmål eller kommentarer, tillod dirigenten sig at betragte regnskabet som
godkendt. Dette blev af forsamlingen besvaret med en applaus.
ad 4 Kildevælds Torv
Gruppen, der blev nedsat på generalforsamlingen 1994, gennemgik årets arbejde.
Jette Bisbjerg indledte med at citere fra Peter Olesens bog "København på godt og ondt". I disse år
får Københavns torve og pladser et positivt løft. Torv efter torv og plads efter plads gås grundigt
igennem. Den gode plads- og torvekultur breder sig, og mange andre byer gør det samme - i
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erkendelse af, at byens mange forskellige rum er væsentlige, at de er vores samlingssteder, hvor vi
oplever rummene og kommer på afstand af husene. Enhver by med respekt for sig selv vil i dag
overveje at gøre noget ved fællesrummene, og mange steder sker det, til almen højnelse af den
lokale selvrespekt og identitetsfølelse".
Et citat der, som Jette Bisbjerg udtrykte det, passer så godt på Kildevælds Torv, og det vi ønsker,
det skal blive til.
Derefter vistes videoen om Kildevældsgade og kvarteret, som gruppen havde produceret til sidste
års GF .
Jakob Breck gennemgik det arbejde, der var foregået omkring projektet, i løbet af det sidste år,
hvor gruppen bl.a. havde været til forhandlinger med kommunen, der havde været så velvilligt
indstillet, at de ville bevilge kr. 400.000,- til projektets gennemførelse. Endvidere havde kommunen
tilbudt i at stå for projekteringen.
Pengene kunne dog først bevilges på Kommunens budget for 1997, og bl.a. af den grund havde
gruppen ikke kunnet færdiggøre et forslag, der kunne behandles.
Torkil Groving gennemgik derefter projektet mere detaljeret, og fortalte bl.a om den trafiktælling,
der var blevet foretaget af kommunen i Kildevældsgade.
Den viste at Kildevældsgade var belastet af 850-950 gennemkørende biler pr. døgn - i hver retning .
Trafiktællingen viste iøvrigt at 40% af bilerne, kører mere end 50 km/t, og heraf kører -alene i den
ene retning, 100 mellem 60-70 km/t, 20 kører mellem 70-80 km/t, 1 kører mellem 80-90 km/t og 4
kører over 90 km/t.
Kommunen havde - ved mødet med gruppen, ikke villet karakterisere Kildevældsgade som særlig
belastet "da det desværre var en tendens man kunne se overalt i byen"; men de endte dog med at
give projektet en principgodkendelse.
Kommunen skønnede, at de trafikale forhold ikke kunne udløse en bevilling der finansierede
projektet fuldtud skønt det var en kommunal vej; men de syntes, det var flot at foreningen på
sidste års GF havde besluttet at gå med ind og medfinansiere med kr. 393.000,-, og at man derfor
ville bevilge det samme beløb.
Principgodkendelsen blev givet med forbehold for godkendelse fra politiet og HT; dette anså
kommunen dog ikke for det store problem, men det kunne resultere at Kildevælds Torv ikke kunne
få "lege og opholds" status, med max. 15 km/t, men at hastigheden kunne sættes til max. 40 km/t
hen over pladsen; men sammen med en ny belægning, der i sig selv vil virke trafikdæmpende, vil
det være tilstrækkeligt til at få trafikken ned i fart.
Jørgen Dahl Madsen gik herefter over til at redegøre for finansieringsmulighederne for projektet,
illustreret med et diagram af en finansieringsplan.
Tegningen viste de forskellige muligheder for finansiering af projektet.
Planen var - fra starten , opdelt i 4 finansieringskilder :
1.
2.
3.
4.

eget bidrag,
kommunal finansiering
statslig finansiering
privat finansiering
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samt en 5. mulighed for uforudsete bidragsmuligheder for kvalitetsforbedringer ved projektet.
Fondsstøttemulighederne havde pt ikke givet noget resultat. Der var ansøgt hos "Kulturby 96" ,
Tuborgs Grønne Fond og Miljøministeriets Grønne Fond; der alle havde givet afslag, med forskellige
begrundelser. Men alle steder skinnede det igennem at der ikke forelå nogen kommunal godkendelse.
Det var således en opmuntring for gruppen, at Københavns kommune, ikke alene havde givet en
principgodkendelse, men også givet t ilsagn om finansiel støtte til projektet - som før nævnt.
Derudover opfordrede kommunen foreningen til at medvirke i et EU-støttet "demonstrationsprojekt
for en model til omlægning af kommunens "mindre pladser", på baggrund af, at kommunen nu har
afsluttet arbejdet med at renovere de "større pladser"- sidst med Rådhuspladsen (latter fra
forsamlingen), og vi kunne passende bruges som model.
~ed baggrund i den opnåede kommunale støtte, vil gruppen fortsætte arbejdet med realisering af
finansieringsplanen. En række af de private og halvprivate fonde er gemt til efter det kommunale
tilsagn er på plads, og gruppen vurderer, at det vil være betydeligt mere overskueligt at søge midler
på grundlag af kommunens støttetilsagn og principgodkendelse af forslaget.
Jette Bisbjerg sluttede med at henstille til Generalforsamlingen, at forlænge det mandat som GF95,
havde givet gruppen, til at udarbejde projektet - med henblik på fremlæggelse til eventuel vedtagelse på GF97 .
Dirigenten takkede gruppen for den fine fremlæggelse - hvilket blev fulgt op af en kraftig applaus
(aftenens hidtil længste).
En beboer på Torvet spurgte, hvordan parkeringen var indarbejdet i projektet, hertil kunne gruppen
oplyse at de endnu ikke detaljeret havde behandlet parkeringsproblematikken, men at det selvfølgelig vil blive klarlagt ved det detaljerede projekt, som bliver fremlagt på GF97.
En beboer spurgte om det var muligt at købe videoen - gruppen lovede at undersøge mulighederne
herfor, og offentliggøre det i KILDEN .
Dirigenten bad forsamlingen om at give gruppen mandat til at arbejde videre, hvilket blev besvaret
med endnu en applaus.
Mandatet forlænget, uden protester fra forsamlingen.
ad 5 Indkomne forslag
1.

Forslag fra H.C. Lumbyesgade 36 om opsætning af aviscontainere forslagsstillerne var ikke
tilstede.
Jan Væver fortalte at den arbejdsgruppe, der af GF94 blev nedsat omkring opstilling af
aviscontainere ikke havde fungeret.
Bestyrelsen havde dog haft kontakt til R98 og Miljøkontrollen. Senest har bestyrelsen skrevet
til Miljøkontrollen med et forslag om at der etableres 2 "minigenbrugsstationer" - en ved JETtanken i Borgervænget og en ved "Sløjfen" (39'erens endestation, på Østerbrogade.
Der var endnu ikke kommet noget svar, men bestyrelsen arbejder videre med en løsning, og
vil fremkomme med en løsning på GF 97 .
Da forslaget ikke blev forlangt til afstemning (heller ikke et forslag fra salen om at opsætte
aviscontainere rundt omkring i kvarteret, og så rykke dem - et hus - efter hver tømning)
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tolkede dirigenten at GF havde taget bestyrelsens redegørelse t il efterretning.
2.

Forslag fra H.C. Lumbyesgade 9 om -

2. 1

Opsætning af " hunde-høm-høm" skraldespande .

2.2

Korps af "hunde-høm-høm" vagter.

2 .3

At forhaverne gerne må afspejle "tidens trend".
Forslagsslilleren var ikke tilstede.
Vedrørende 2.1 og 2 .2 fremlagde formanden bestyrelsens indstilling. Bestyrelsen kunne ikke
støtte forslagene, men formanden kunne berette, at der tilbage i 1975 blev ansat en "hundelorte-fejer" {som det blev kaldt dengang) af foreningen, men uden den store succes.
Debatten der opstod i forbindelse med disse forslag mundede ud i en opfordring til at den
enkelte husejer skulle opsætte et skilte ved fortovet med oplysning om.at "skraldespanden
gerne må benyttes til hunde-høm-høm/poser".
Vedrørende 2.3 fremlagde Jan Væver bestyrelsens indstilling - at 50% grænsen for beplantning skal overholdes og bestyrelsen vil - som hidtil - ved en "pædagogisk" indsats
forsøge at påvirke husejerne med "ørkenforter" .
På dette tidspunkt var der f lere tilhørere, der mente at forslag, hvor forslagsstillerne ikke var
tilstede, ikke burde behandles.
Dirigenten takkede for forslaget, men valgte dog at fortsætte

3.

Forslag fra Weysesgade 12 om nedsættelse af kontingent.
Dirigenten henviste debatten om kontingentstørrelse til pkt. 6 på dagsordenen - Budgetforslag for
1996.

4.

Forslag fra Weysesgade 12 om udsendelse af referat senest 1 måned efter afholdelse af GF
Formanden mindede om at bestyrelsen - iht. lovene ikke var forpligtet til at udsende referat,
men bestyrelsen forpligtede sig til - på dirigentens opfordring, at udsende referatet inden 2
måneder efter afholdelse af GF.

5.

Forslag fra Berggreensgade 28 angående indhentning af 2 tilbud ved arbejde som kloak- og
gadevedligeholdelsesarbejder samt at bestyrelsen skal checke det udførte arbejde.
Forslagsstillerne var ikke tilstede, og dirigenten mindede om at Christian Sonne under pkt. 12
"Bestyrelsens beretning" havde redegjort for hvorledes der opereres med enhedspriser fra
licitationen fra for 3 år siden.
Bestyrelsen er dog enig i intentionerne iforslaget, og foreslog, at der at der med mellemrum,
f .eks. til næste år, indhentes nye enhedspriser ved en licitation; men ikke hver gang en kloak
skal repareres. Den anden halvdel af forslaget - at bestyrelsen skal kontrollere udført arbejde,
vil vi - også i fremtiden - bestræbe os på at efterleve - især da bestyrelsen rent faktisk har
lovet det på GF - for et par år siden.
Bestyrelsens løsning blev godkendt.
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6.

Forslag fra Berggreensgade 56 om bump eller lukning af Berggreensgade mod H.C. Lumbyesgade.
Forslagsstilleren var til stede og begrundede forslaget. Der er meget hurtig trafik gennem
dette stykke af Berggreensgade og derfor kan det være ønskeligt med en lukning (svarende til
den mod Horr:iemansgade) eller i hvert fald "bump" mod legearealet.
Endvidere kom forslagsstilleren med et hjertesuk angående de ulovligt parkerede biler på
gadearealerne.
Bestyrelsen' lovede at "se på" opkørslen, så den kun kan anvendes af cyklister. Med hensyn til
de ulovligt parkerede biler var der et medlem der opfordrede folk til at ringe - ikke til politiet
(som flere forgæves havde forsøgt), men til parkeringsvagterne (tlf. 33 15 4 1 22) - de
kommer gerne og giver en "billet".
På opfordring fra flere blev bestyrelsen pålagt _a t undersøge, om 19et kunne lade sig gøre, at
lukke Berggreensgade~~ svarende til Berggreensgade/nord.

q;) \

7.

-

Forslag fra H.C. Lumbyesgade 56 angående fælles snerydning .
Forslagsstilleren var tilstede og begrundede forslaget med at flere ældre mennesker i kvarteret
havde svært med at klare snerydningen.
Christian Sonne kunne fortælle, at en snerydningsordning med kommunen ville koste 550
kr/hus/år, og selvom bestyrelsen var forstående overfor de ældres problemer, med hensyn til
snedrydning, ville bestyrelsen ikke anbefale at optage denne udgift (kr. 216.150) på budgettet.
I stedet vil bestyrelsen appellere til yngre at beboere hjælper ældre naboer - også med snerydningen.

Desuden kan der henvises til bl.a . hjemmeserviceordningen og det kommunale servicecenter
for ældre i Ryesgade (25 kr/time).
Forslagsstilleren ønskede ikke forslaget til afstemning.

8.

Forslag fra Berggreensgade 50: Forslag der skal til behandling på GF, skal være bestyrelsen i
hænde senest 4 dage før GF.
Forslagsstilleren begrundede forslaget med det rimelige i, at forslag, der skal til afstemning på
GF, bør have mulighed for at komme til medlemmernes kendskab før GF (ved opslag i skabet),
og at bestyrelsen bør have mulighed for at behandle forslagene før de fremlægges for GF.
Vedtægterne siger intet eksplicit om fristen. Fire dage er almindelig praksis i denne type
foreninger og må derfor anses for en fornuftig fortolkning af vedtægternes (manglende) ordlyd.
Forslaget blev vedtaget. 2 stemte imod, resten for.

ad 7 Budgetforslag
Formanden gennemgik budgetforslag for 1996.
Debatten efter formandens fremlæggelse gik bl.a. på:
En bedre anbringelse af foreningens formue, hvilket kassereren lovede at tage sig af.

En nedsættelse af kontingentet, nu foreningen så ud til at have en pæn formue som stødpude
for store, pludselige reparationsudgifter.
En fastholdelse af kontingentet, så formuen blev fastholdt og/eller måske voksede, så den
kunne bruges til større projekter - Kildevælds Torv eller en kraftig vejrenovering.
Et forslag om en kontingentnedsættelse på 200 kr/hus blev fremsat og som mere vidtgående end
bestyrelsens forslag om fastholdelse af kontingentet, blev det sat til afstemning først.
Forslaget blev nedstemt med 5 stemmer for og resten imod .
Bestyrelsens forslag til budget for 1 996 med uændret kontingent blev vedtaget med alle stemmer
for og ingen imod.
ad 8 Valg
Til bestyrelsen blev valgt :
Dorte Raaschou (nyvalg), Carsten Ohmsen (genvalg) og Jan Væver (genvalg)
Her bad næstformanden om ordet - udenfor dagsordenen, da det nu var gået op for bestyrelsen, at
Ole Faurhøj havde gjort alvor af sin trussel om ikke at fortsætte i bestyrelsen, og dermed som
formand.
Christian Sonne takkede på foreningens vegne for Ole's store indsats som bestyrelsesmedlem - i 22
år, deraf 18 som formand, og hyldede ham ved at oplæse Benny Andersens lille, fine digt "Livets
lov", fra digtsamlingen "Det sidste Øh".
Han var ellers god en gang
nærmest enestående
og der står stadig gny om hans kny
Jeg var en af de første til at beundre ham
og skal da gerne være en af de sidste:
Han blir svær at leve op til. Det må bare gøres.
Ingen har patent på at fortsætte længere end nødvendigt.
Det er livets lov som selv han må anerkende.
Hvad han nu nægter. Hvad man godt forstår
da han altid har fornægtet det vedtagne
og skabt sine egne kendsgerninger.
Og tiden gav ham ret en tid
men nu er den tid gået. Vi kan ikke roligt se på
at han ødelægger det storslåede indtryk
man fik af ham engang .
Vi må lukke kæften på ham
så mindet om ham kan stå rent.
- og overrække foreningens afskedsgave "Jernbanens Historie" på CD - rom, og dertil noget til
halsen (som formanden jo godt kan li') - en flaske Calvados. ( han undlod taktfuldt at komme ind på
en af grundene til at Ole blev valgt til formand - år efter år, var at hans kone - Cinte, bager byens
bedste boller )
Ole Faurhøj takkede (rørt) - og forsamlingen kvitterede med en stor applaus (aftenens største)
Derefter gik forsamlingen over til næste punkt på dagsordenen - valg af bestyrelsessuppleanter.
Som bestyrelsessuppleanter blev valgt : Jørgen Kamstrup (genvalg) og Jakob Breck (nyvalg).
Den ene revisor, som var på valg - Søren Friis Mikkelsen, blev genvalgt, og ligeledes blev revisorsuppleanten - Gitte Vincent, genvalgt.
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Endelig genvalgtes de 3 voldgiftsmænd - Adrian Schelling, Niels Hein og Margit Marienlund, og
voldgiftsmandssuppleanten - Benny Nielsen.
ad 9 Eventuelt
Under dette punkt efterlyste et medlem, det - efter jubilæumsfesten lovede initiativ fra bestyrelsen,
om salg af trøjer med foreningens logo.
Bestyrelsen lovede - med røde ører, at sætte en ny sending trøjer igang og sælge dem gennem
KILDEN.
Da der ikke var flere indlæg gav dirigenten ordet til foreningens formand Ole Faurhøj, der takkede
forsamlingen for "god ro og orden" samt dirigenten for en god ledelse af mødet, hvilket fremkaldte
aftenens sidste applaus.
Ved generalforsamlingens start var 103 huse repræsenteret.
Før generalforsamlingen blev bogen "Håndbog for husejere" uddelt til de medlemmer, der endnu
ikke havde hentet bogen. Der blev uddelt 92 eksemplarer.

marts 1996 / NI
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Nu kan du bestille Husejerforeningens 100-års jubilæums t-shirt.
Der bliver to farver at vælge imellem, og t-shirten er en "Tee Jays" 100% bomuld i
en god vægtklasse og kvalitet.
T-shirten bliver kun produceret i det forudbestilte og betalte antal, og din bestilling
skal være indleveret hos Jan Væver, Kildevældsgade 13 - tlf 31207571 inden den den
1,6. maj 96. T-shirten kan herefter leveres ca. en uge efter denne dato.

s
Hvide t-shirts med blåt tryk
pr. stk. kr. 95,-

M

XL

XXL

□s □ □ □ LJ

li

M

Sorte t-shirts med hvidt tryk
pr. stk. kr. 95,-

L

L

XL

XXL

□ □ □ □□

Bestilles af: .............................................................
Adresse: .................................................................
Telefonnummer: ........................
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Antal lait

□
□

Antal lait

Totalt antal kr.

Antal kr.

Antal kr.
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Håndbog for husejere

1. del, side

Revideret marts 1996

Bestyrelsens adresser

Husejerforeningens bestyrelse

Valgt på generalforsamlingen i februar 1996:
Formand
Christian Sonne
Heisesgade 49
Tlf. 39 29 54 51

Gadevedligeholdelse
Trafik

Næstformand
Jan Væver
Kildevældsgade 13
Tlf. 31 20 75 31

Affald
Haver

Sekretær
Niels Ingvartsen
Hornemansgade 29
Tlf. 39 29 42 18

Materiel
Foreningens kælder

Carsten Ohmsen
Berggreensgade 16
Tlf. 31 18 01 90

KILDEN
Rotter og andre
skadedyr

Dorte Raaschou
Heisesgade 43
Tlf. 31 18 13 09

Facader
Lokalplan

Kasserer:
Oluf Greisen
Kuhlausgade 46
Tlf. 39 29 60 62
Suppleant:
Jørgen Kamstrup
Niels W. Gades gade 19
Tlf. 31 20 59 10 .

Håndbog for husejere

Suppleant:
Jakob Breck
Kuhlausgade 12
Tlf. 39 29 14 35

Kildevældsgade, herunder torvet

/3

KILDEN
3 b,_s
nf.
Særnummer November 1996

Særnummer af Kilden om

Projekt for
Forskønnelse
og
Fredeliggørelse
af
L
devælds

Torvj

Husejerforeningen i Strandvejskvarteret

KILDEN

------er Husejerforeningen i Strandvejskvarterets beboerblad, og udgives af denne forening under ansvar
af bestyrelsen og den af bestyrelsen udpegede redaktør, som p.t.
er:
Carsten Ohmsen
Berggrensgade 16
2100 København Ø
Tlf.: 31 18 01 90
Alle meddelelser fra bestyrelsen er
mærket med

Redaktionen modtager meget gerne
ideer, oplæg, artikler, meddelelser
osv.
Bestyrelsen 1995/96:
Christian Sonne - formand
Heisesgade 49
Tlf. 39 29 54 51
(gader og trafik)

Jan Væver - næstformand
Kildevældsgade 13
Tlf. 31 20 75 31
(affald og haver)
Niels Ingvartsen - sekretær
Hornemansgade 29
Tlf. 39 29 42 18
(foreningens materiel og kælder)
Carsten Ohmsen
Berggrensgade 16
Tlf. 31 18 01 90
(KILDEN og rotter og andre skadedyr)
Dorte Raaschou
Heisesgade 43
Tlf. 31 18 13 09
(facader og lokalplan)
Kasserer:
Oluf Greisen
Kuhlausgade 46
Tlf. 39 29 60 62

Indledning

På Husejerforeningens generalforsamling i Februar 1994 blev der nedsat en arbejdsgruppe,
populært kaldet Trafikgruppen, der fik til opgave at udarbejde forslag for en trafikal fredeliggørelse af Kildevældsgade og forskønnelse af Torvet i dets midte.
Trafikgruppen fremlagde på Generalforsamlingen Februar 1995 et forslag, og fik her bemyn- 7
digelse til at sø0 e ro·ekt t gennemført. Dette mandat blev bekræftet på g e n e r a l f o ~ ,

København Kommune, Magistratens 4. afd, har principgodkendt projektet, og der er givet tilsagn om en kapitalbevilling fra borgmesteren.
I løbet af foråret og sommeren 1996 har Trafikgruppen ansøgt en lang række private og
offentlige fonde om støtte til projektet. Desværre har ingen af disse ansøgninger endnu givet
positivt resultat, så gruppen arbejder i øjeblikket i to spor, dels en fortsat søgning af midler,
og dels en tilpasning af projektet til de midler der er tilstede. Det videre arbejde med projektets konkrete udførsel sker i samarbejde med kommunens folk.

Trafikgruppen mener det er meget vigtigt, at der blandt Husejerforeningens medlemmer har
været mulighed for en bred debat omkring alle projektets aspekter før der skal træffes endelig beslutning om dets gennemførelse på Generalforsamlingen i 1997.
Vi vil derfor gerne åbne ballet med at publicere det materiale, vi har udarbejdet til brug for
ansøgninger, til kommunen og senere til de private og offentlige fonde. Materialet er til det
formål samlet i en mappe, der er medsendt alle ansøgninger som bilagsmateriale.
Vi håber, at dette kan være starten til en frugtbar diskussion, gerne her i Kilden så alle kan
følge med. Den Gamle Redacteur har lovet, at der kan blive udgivet ekstraudgaver, når den
store mængde indlæg vælter ind i hans brevkasse. Henvendelse kan selvfølgelig også ske til
medlemmerne af gruppen, der så vil formidle materialet videre til redaktøren.
Trafikgruppen har et ønske om at ekspandere, og vil hermed gentage sin opfordring til de
beboere, der måtte have praktisk erfaring og/eller rutine i projektering, finansiering og gennemførsel denne type projekter, om at melde sig som sagkyndige medlemmer af Trafikgruppen.
God læselyst.

Med venlig hilsen

Trafikgruppen
Socialrådgiveren, Landmåleren, Akademikeren & den Halvstuderede lømmel.

Kildevælds
Torv

Projekt for fredeliggørelse og forskønnelse
af Torvet i Kildevældsgade.

Trafikgruppen under
Husejerforeningen i Strandvejskva1teret

Juni 1996
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Baggrund

Husejerforeningen i Strandvejskvarteret er grundejerforening for ejere af
byggeforeningshuse i "Komponist-kvarteret", beliggende på det ydre
Østerbro lige før Svanemøllen Station. Byggeforeningshusene her er
opført i perioden 1892 til 1902. Bebyggelsen af klassiske byggeforeningshuse er som "KarLoffelrækkerne" og "Humleby" tegnet af arkitekt Frederik Bøttger, og danner tilsammen en lille "by i byen". Kvarteret er omfattet af en bevarende lokalplan.
På Husejerforeningens generalforsamling, i februar 1994, blev der på forslag fra medlemmer nedsat en trafikgruppe under bestyrelsen, der dels
skulle undersøge mulighederne for en trafikal fredeliggørelse af Kildevældsgade, dels skulle komme med forslag til forbedring og forskønnelse
af Torvet midt i gaden.
Trafikgruppen har atl10ldt en lang række møder, hvor forskellige alternative løsningsforslag er blevet gennemgået og drøftet. Gruppen har undervejs konsulteret kommunens vejafdeling og andre fagfolk, der har kunnet bistå med råd og vejledning, samt studeret trafikale løsninger og forskellige belægningstyper på andre pladser i Københavnsområdet.
Gruppens overvejelser førte frem til dette projekt, der blev forelagt Husejerforeningens Generalforsamling den 28. Februar 1995.
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Problembeskrivelse

Hele Kvarteret er anlagt omkring Kildevældsgade, der oprindeligt har
været den samlende akse i kvarteret, med Torvet som midtpunkt. I dag
har den trafikale udvikling imidlertid medført, at Kildevældsgade i stedet
deler kvarteret op i to dele, og Torvet fungerer ikke som det samlende
element for bebyggelsen, som det oprindeligt var tænkt.
Den trafikale situation i Kildevældsgade er, at bilisterne er tilbøjelige til at
køre meget hurtigt. Derfor kommer pladsen midt i kva11eret slet ikke til
sin ret, men fremtræder i stedet som en isoleret ø, midt ude på kørebanen.
Det har været arbejdsgruppens opgave at forsøge at finde en løsning for
omlægning af Torvet, der dels kan medvirke til at lægge en dæmper på
trafikken, og dels kan skabe et byrum af æstetisk højere værdi, og med
en større brugsværdi for kvarterets beboere.
HT-buslinie 39 betjener kvarteret og kører i Kildevældsgade i begge retninger. Den har endestation ved Svanemøllen Station.
Gaden er i modsætning til de øvrige gader i kvarteret offentligt ejet.

Generalforsamlingen gav sin principielle tilslutning til og godkendelse af,
at Trafikgruppen arbejdede videre med det forelagte projekt, med henblik på en forelæggelse og endelig godkendelse på en kommende generalforsamling.
Endvidere tilkendegav generalforsamlingen, at Husejerforeningen kunne
bidrage økonomisk med et beløb svarende til 1000,- kr. pr. husstand til
projektets gennemførelse.

I forbindelse med Magistratens 4. afdelings behandling af det foreliggende projekt, har Trafikkontoret i to omgange foretaget trafiktællinger i Kildevældsgade på begge sider af Torvet. Disse trafiktællinger bekræfter i
store træk arbejdsgruppens argumentation, nemlig at det ikke er mængden men derimod hastigheden på den gennemkørende trafik, der er problematisk. Trafikken hæmmer således anvendelsen af det smukke
byrnm, som Kildevælds Torv har potientalet til at blive.
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Løsningsforslag

Forslaget lukker ikke af for hverken gennemkørsel eller bustrafik, men
indebærer, at det bliver knap så attraktivt at køre gennem Kildevældsgade, idet man skal væsentligt ned i fart i forhold til i dag. Det vil normalt
betyde, at trafikken over pladsen vil blive reduceret til den lokale trafik,
der har ærinde i kvarteret.
Når det ikke foreslås at lukke helt af for gennemkørsel skyldes det, at en
sådan løsning ville skabe problemer med omvejskørsel i kvarterets øvrige gader.
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T01vet får status som stillegade i henhold til vejlovens § 40. Under forudsætning af nærmere godkendelse hos myndighederne kan det få status
som lege-/opholdsareal. Det betyder, at trafikken skal ske på de svage
trafikanter's (gående og cyklister) præmisser, og at der højst må køres 15
km. i timen. Alternativt er der allerede tilsagn fra kommunen om at sætte
hastigheden ned til maksimalt 40 km. i timen.
Torvets belægning ændres til granitsten (chausse.sten), og overgangene
markeres med rækker af chaussesten. Torvet afgrænses visuelt i Kildevældsgade, Kuhlausgade og Niels W. Gades Gade ved en forlængelse af
facadelinierne på de huse, der ligger ud til pladsen.
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Fortovene kan ev~_µelt nedlæg~l- f01:e<i!U.ot:_Tu~
I. Der er ikke
planer om opstilling af borde og bænke udover det eksisterende parkan_, læg placeret på Rotunden på Torvets midte.
I

pli½,t

F; rs~ t bør suppleres med foranstaltninger andre steder i gaden med
henblik på fo1varsling af trafikanter om de trafikdæmpende foranstaltninger. Dette er til de) s teknik og behandles derfor ikke detaljeret her.
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~ ommentarer til forslaget.

Byøkologiske aspekter.

I forbindelse med omlægningen har det været overvejet at etablere en
permeabel belægning på Torvet, der tillader regnvandet at sive gennem
beh:gningen ned i jorden. I modsætning til den eksisterende afvanding
af Torvet, hvor regnvand løber af belægningen ned i det offentlige kloaksystem, vil en permeabel belægning ikke belaste kloaksystemet. Overfladevandet vil således ikke blandes med spildevand, hvilket vil medføre
reduktion i mængden af vand der skal renses.
Som supplement eller alternativ til denne permeable belægning kan
etableres et opsamlingsbassin, under jorden, hvortil overfladevandet kan
ledes. Det opsamlede regnvand kunne derfra anvendes af kvarterets
beboere til f.eks. havevanding, bilvask og lignende. På længere sigt kunne det også indgå i en art "sekundavand"-løsning, hvor det ved etablering af et fælles anlæg i kvarteret kunne anvendes til f.eks. toiletskyl i
husene.
Denne del er forslaget, der miljøteknisk indeholder nogle endnu uprøvede problemstillinger, har været diskuteret med Magistratens 4.afd., men
indgår på nuværende tidspunkt ikke i det konkrete projekt.
Men i lyset af de stadig knappere vandressourcer, og bestræbelserne på
at holde udgifter til rensning af spildevand nede, mener trafikgruppen at
det er vigtigt at disse elementer ove1vejes i den foreslåede omlægning af
Kildevælds Torv.
Tegninger

Forslaget fastholder den lidt stramme og symmetriske plads med hele det
gaderum, som man også i dag forbinder med To1vet. Selve to1verummet
fremhæves ved den ændrede belægning og variation og linier kan fremhæve diagonaler, rotunden og grænsefladerne til de tilstødende gader.
En granit belægning vil også i høj grad bringe To1vet tilbage til sit oprindelige udseende ved anlæggelsen omkring århundredeskiftet.

De efterfølgende 3 skitsetegninger giver et billede af projektets omfang
og det fremtidige udt1yk af Torvet. Tegningerne er udført af arkitekt
Hanne Halvorsen, der har bistået arbejdsgruppen ved udarbejdelse af
projektet.
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Budget og Finansiering

Den foreslåede belægning vil, ud fra Vejafdelingens umiddelbare skøn,
koste ca. 1000 kr/m2. ind. projektering. Det areal, der omfattes af projektet, andrager i størrelsesorden 1500 m2, hvilket giver et cirka anlægsbudget på 1.500.000 kr. Heri er dog ikke indkalkuleret omkostninger ved
etablering af de mere vidtgående byøkologiske aspekter i forslaget, som
f.eks. underjordisk opsamlingsbassin til regnvand.
Da Kildevældsgade er offentlig vej, vil en renovering som den foreslåede
principielt set skulle finansieres af Københavns Kommune.
Trafiksaneringskontoen i kommunen rækker imidlertid ikke til at finansiere alle de ønsker kommunen modtager, og den har derfor valgt at prioritere sine midler til i første række fredeliggørelse af skoleveje.
Københavns Kommune har dog gerne villet imødekomme andre projekter, og der er tidligere set eksempler på, at projekter af denne art er blevet realiseret ved at lokale grundejerforeninger har finansieret eller medfinansieret disse, selv om arealerne har været offentligt ejet.
Derfor har Husejerforeningen på sin generalforsamling truffet principbeslutning om at bevilge 1000 kr. pr. hus, ialt cirka 393.000,- kr, til finansieringen af projektet.

Forslag t.il fredeliggørelse af Kildevaelåsgad.e

I forlængelse heraf har Københavns Kommune, Magistratens 4. afdeling
ved Borgmester Bente frost givet tilsagn om e n kommunal bevilling til
projektet på samme beløb, kr. 393.000, samt tilsagn om at stå for projektering af omlægningen.
Samlet er der hermed givet tilsagn om finansiering af cirka kr. 800.000 til
projektet.
Der skal således rejses finansiering af restbeløbet, kr. 700.000.
Som finansieringskilde til dette restbeløb søger Husejerforeningen i øjeblikket støtte til projektet hos fonde og erhvervsvirksomheder, der efter
Husejerforeningens vurdering kunne have interesse i at støtte projektet.

5

Eksempler

Trafikgruppen har i sit arbejde været rundt og kigge på belægningstyper,
pladsløsninger og trafiksaneringer på andre torve og gader i Storkøbenhavn.
Et konkret eksempel på en løsning, der direkte svarer til det aktuelle
projekt, findes allerede.
På Amager Strandvej, efter Saltværksvej i sydgående retning, har man i
forbindelse med opførsel af et nyt administrationsbyggeri til SAS, gennemført en omlægning af Amager Strandvej, hvo r man har anvendt samme princip for dæmpning af hastighed og trafik, som det foreslås for Kildevælds Torv. Det skal bemærkes, at der kører tre ordinære busruter
samt to hurtigbusruter over det anlagte torv på Amager Strandvej, der i
øvrigt også er adgangsvej til Kastrup Lufthavn.

'...

Eksempel på granitbelægning fra rotunden på Kongens Nytoiv

I det følgende gengives en række fotografier af den omtalte løsning,
samt en række eksempler på belægningstyper fra andre af Københavns
pladser.
Skt. Hans Torv, Kgs. Nytorv, Meteorologisk Institut på Lyngbyvej......

Kongens Nyt01v
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Nyanlagt granit belægning, Pladsen foran Metereologisk Institut på Lyngbyvej

Overfladesleben granitbelægning, Kongens Nytorv

Gammel brostensbelægning på vej i Kastrup

Nyanlagt granitbelægning på Sankt Hans Torv på Nørrebro
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Eksempel på anlæg af plads med trafikdæmpende belægning.
Amager Strandvej foran SAS hovedbygning.

Beplantning og sving før granitbelægning, ·Amager Strandvej.
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Beiægnings mønster på fodgængerareal, Amager Strandvej.
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Pladsen på Amager Strandvej gennemkøres af flere HT-buslinier, herunder
også hurtigbusser.
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6 Bilag og baggrundsmateriale
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Husejerforeningen

Som relevante bilag til denne projektbeskrivelse følger herefter kopi af
en række dokumenter, der måtte have betydning for vurdering af projektet.

Husejerforeningen i Strandvejskvarteret er grundejerforening for e jere af
byggeforeningshuse i "Komponist-kvarteret" og repræsenterer de beboere, der lever i kvarteret og som er de daglige brugere af Torvet.

Først en kort beskrivelse af ansøgeren, Husejerforeningen i Strandvejskvarteret, efterfulgt af foreningens love. ( udeladt i denne udgave, se i
Håndbog for Husejere) Og herefter uddrag af referat fra Foreningens
generalforsamlinger i 1995 og 1996, hvori den formelle beslutning om
iværksættelse af projektet er givet.

Foreningen har tidligere vist sin evne til ved hjælp af både arbejdsgrupper og en aktiv bestyrelses indsats at kunne gennemføre større opgaver,
f.eks. den netop vedtagne bevarende lokalplan for området. Og udgivelse af en omfattende vejledning i vedligeholdelse og ombygning, hvori
der tages hensyn til områdets kulturhistoriske værdier og respekt for de
håndværkstraditioner byggeriet er udtryk for.

Derefter følger princip-godkendelsen fra Københavns Kommune, Magistratens 4. afdeling ved borgmester Bente Frost, samt efterfølgende tilsagn om kapitalbevilling til projektets gennemførelse fra samme.
Endelig findes bagerst i mappen en videofilm der præsenterer projektet.
(udeladt i denne udgave)

Derudover har foreningen en arbejdsgruppe, der forbereder udgivelse af
en bog om kvarterets historie, ikke mindst beboernes liv og levned gennem tiderne.
Husejerforeningen ønsker nu at fortsætte sin aktive indsats ved omdannelsen af det 100 år gamle Torv, hvo1ved der samtidig vil ske en kulturhistorisk tilbageførelse af Torvet til sit oprindelige udtryk.
Som bilag vedlægges herefter foreningens love (udeladt i denne udgave)
og uddrag af referat fra de seneste 2 generalforsamlinger.

Uddrag af Referat fra Husejerforeningens Generalfor!'-aulling 1995, afholdt d.
23.3.1995 i Københavns Amatør Sejlklub

Christian Sonne indledte med at repetere Generalforsamling 1994's indstilling - at en arbejdsgruppe skulle se på hvordan Kildevælds Torv kunne forskønnes, samtidig med at der blev trafiksaneret, og endte med at præsentere gruppen, der blev nedsat på GF 94:
Torkild Grovig, Jacob Brik, Jette Bisbjerg og Jørgen Dahl Madsen samt Hanne Halvorsen, som
senere blev tilknyttet, gruppen som arkitekt.
Endelig understregede Christian Sonne at GF - i år, ikke skulle v~dtage noget endeligt - men tage
principiel beslutning om en godkendelse af, om gruppen skal arbejde videre med et forslag i
retning af det fremlagte, og at foreningen, da kommunen afgjort ville forlange en form for
medfinansiering - ville gå ind og medfinansiere projektet med et vist beløb, samt søge støtte hos
forskellige fonds, for tilskud til foreningens " andel'· .
Gruppen præsenterede selv det forslag de var kommet frem til; først med en utrolig flot video,
der bla satte forslaget i historisk perspektiv.
Dernæst fremlagde gruppen projektet - som foreslog Torvet udlagt til Lege- og opholdsareal, og
belagt med Chaussesten, præsenteret dels ved tegninger, dels ved en model, der kunne beses i
pausen.
Efter pausen blev der udtrykt megen ros til det æstetisk meget smukke forslag, og der blev rejst
en del spørgsmål fra salen bla om :
- eventuel støj fra chaussestensbelægning
- hvordan man kunne være sikker på at trafikhastigheden v irkeligt blev nedsat
- om der ikke kunne være fare for vandindsivning i kældrene i de omkringliggende huse
- om man ikke kunne afdække de oprindelige brosten
- om det ikke ville være bedre. og mere i tidens ånd, at aflukke pladsen helt for gennem
kørende trafik.
- om der ikke kunne etableres en mere legevenlig belægning ("der kan jo hverken køres
på rulleskøjter eller skateboard "')
- hvem skal vedligeholde arealet
- hvorfor der ikke var lavet et lidt større areal omkring "anlægget"
- om der ikke skulle udarbejdes billigere alternative forslag , såfremt der ikke kunne
opnås tilstrækkeligt med fondsstøtte
Hvortil gruppen bla svarede
- kommunen skal stadig vedligeholde arealet, da det er offentlig vej
- de oprindelige sten manglede mange steder, og det vurderes at det er dyrt at rense de
resterende
- af historiske årsager var "rotunden• ikke blevet udvidet
- aflukning af pladsen var overvejet i gruppen, men det vurderedes at det ville give mere
trafik i sidegaderne, hvilket ikke var ønskeligt
- pladsen skulle ikke opfattes som en supplering til kvarterets legearealer, men pladsens
status som "lege og opholdsareal". var den eneste mulighed - i loven for at sænke
trafikhastigheden
- at forslaget selvfølgelig skal gennemarbejdes, tekniske spørgsmål afklares, prisen
afklares, støttemuligheder undersøges og pris indhentes - inden det endelige forslag
forelægges næste års GF
Mange roste forslaget (bl.a. "synd at vi glemmer begejstringen, og kvæles i smålige forbehold")
og det blev fremhævet - af den yngste deltagers (6 mdrl mor, at Kildevældsgade ville blive en
sikrere skolevej, hvis forslaget blev gennemført.
Trods den overvejende positive stemning, var der dog et medlem, der mente generalforsamlingen
overhovedet ikke kunne/måtte behandle forslaget - iht lovene. Til dette kunne Formanden oplyse,
at nøjagtig samme indvending var rejst i 1972, da man havde diskuteret trafiksanering - også i
Kildevældsgade, og at foreningens daværende advokat - Landsretsagsagfører A. Richard Møller
havde afvist den.
Efter debatten blev der sat 2 forslag til afstemning :
A. Generalforsamlingen giver sin principielle tilslutning til at gruppen arbejder
~med et forslag til t rafiksanering af Kildevældsgade, med henblik på endelig præsentation på GF 96.
Forslaget vedtaget med 3 stemmer imod og 6, der markerede, at de undlod at stemme.
B. Generalforsamlingen tilkendegiver at ville bevilge et beløb, der svarer til }
kr. 1.000,- pr. hus, for gennemførelse af KG - projektet.
Forslaget vedtaget med 1 stemme imod og 10, der markerede, at de undlod at stemme.

Uddrag af Referat fra Husejerforeningens Generalforsamling 1996, afholdt d.
27.2.1996 i Københavns Amatør Sejlklub
Gruppen, der blev nedsat på generalforsamlingen 1994, gennemgik årets arbejde.
Jette Bisbjero indledte med at citere fra Peter Olesens bog " København på godt og ondt". I disse år
får Københavns torve oo pladser et positivt løft. Torv efter torv oo plads efter plads gås grundigt
igennem. Den gode plads- og torvekultur breder sig, og mange andre byer gør det samme • i
erkendelse af, at byens mange forskellige rum er væsentlige, at de er vores samlings.Steder, hvor vi
oplever rummene og kommer på afstand af husene. Enhver by med respekt for sig selv vil i dag
overveje at gøre noget ved fællesrummene, oo mange steder sker det, til almen højnelse af den
lokale selvrespekt og identitetsfølelse•.
Et citat der, som Jette Bisbjero udtrykte det, passer så godt på Kildevælds Torv, og det vi ønsker,
det skal blive til.
Derefter vistes videoen om Kildevældsgade og kvarteret, som gruppen havde produceret til sidste
års GF.
Jakob Breck gennemgik det arbejde, der var foregået omkring projektet, i løbet af det sidste år,
hvor gruppen bl.a. havde været til forhandlinger med kommunen, der havde været så velvilligt
indstillet. at de ville bevilge kr. 400.000,- til projektets gennemførelse. Endvidere havde kommunen
tilbudt i at stå for projekteringen.
Pengene kunne dog først bevilges på Kommunens budget for 1997, og bl.a. af. den grund havde
gruppen ikke kunnet færdiggøre et forslag, der kunne behandles.
Torkil Groving gennemgik derefter projektet mere detaljeret, og fortalte bl.a om den trafiktælling,
der var blevet foretaget af kommunen i Kildevældsgade.
Oen viste at Kildevældsgade var belastet af 850-950 gennemkørende biler pr. døgn• i hver retning.
Trafiktællingen viste iøvrigt at 40% af bilerne, kører mere end 50 km/t, og heraf kører -alene i den
ene retning, 100 mellem 60•70 km/t. 20 kører mellem 70-80 km/t, 1 kører mellem 80·90 km/t og 4
kører over 90 km/t.

Kommunen havde - ved mødet med gruppen, ikke villet karakterisere Kildevældsgade som særlig
belastet ·da det desværre var en tendens man kunne se overalt i byen·; men de endte dog med at
give projektet en principgodkendelse.
Kommunen skønnede, at de trafikale forhold ikke kunne udløse en bevilling der finansierede

projektet fuldtud skønt det var en kommunal vej; men de syntes, det var flot at foreningen på
sidste års GF havde besluttet at gå med ind og medfinansiere med kr. 393.000,-, og at man derfor
ville bevilge det samme beløb.
Principgodkendelsen blev givet med forbehold for godkendelse fra politiet og HT; dette anså
kommunen dog ikke for det store problem. men det kunne resultere at Kildevælds Torv ikke kunne
få "lege og opholds" status. med max. 15 km/t, men at hastigheden kunne sættes til max. 40 km/t
hen over pladsen; men sammen med en ny belægning, der i sig selv vil virke trafikdæmpende. vil
det være tilstrækkeligt til at få trafikken ned i fart.
Jørgen Dahl Madsen gik herefter over til at redegøre for finansieringsmulighederne for projektet.
illustreret med et diagram at en finansieringsplan.
Tegningen viste de forskellige muligheder for finansiering af projektet.
Planen var - fra starten , opdelt i 4 finansieringskilder :

1 . eget bidrag,
2. kommunal finansiering
3. statslig finansiering
4. privat finansiering
samt en 5. mulighed for uforudsete bidragsmuligheder for kvalitetsforbedringer ved projektet.
Fondsstøttemulighederne havde pt ikke givet noget resultat. Der var ansøgt hos ·Kulturby 96· ,
Tuborgs Grønne Fond og Miljøministeriets Grønne Fond; der alle havde givet afslag, med forskellige
begrundelser. Men alle steder skinnede det igennem at der ikke forelå nogen kommunal godkendelse.

Det var således en opmuntring for gruppen, at Københavns kommune. ikke alene havde givet en
principgodkendelse, men også givet tilsagn om finansiel støtte til projektet - som før nævnt.
Derudover opfordrede kommunen foreningen til at medvirke i et EU·stønet •demonstrationsprojekt
for en model til omlægning af kommunens • mindre pladser·, på baggrund af, at kommunen nu har
afsluttet arbejdet med at renovere de "større pladser·- sidst med Rådhuspladsen (latter fra
forsamlingen), og vi kunne passende bruges som model.

Med baggrund i den opnåede kommunale støtte, vil gruppen fortSætte arbejdet med realisering af
finansieringsplanen. En række af de private og halvprivate fonde er gemt til efter det kommunale
tilsagn er på plads, og gruppen vurderer, at det vil være betydeligt mere overskueligt at søge midler
på grundlag af kommunens støttetilsagn og principgodkendelse af forslaget.
Jette Bisbjerg sluttede med at henstille til Generalforsamlingen, at forlænge det mandat som GF95,
havde givet gruppen, til at udarbejde projektet - med henblik på fremlæggelse til eventuel ved·
tagelse på GF97.
Dirigenten takkede gruppen for den fine fremlæggelse - hvilket blev fulgt op af en kraftig applaus
(aftenens hidtil længste).
En beboer på Torvet spurgte, hvordan parkeringen var indarbejdet i projektet, hertil kunne gruppen

oplyse at de endnu ikke detaljeret havde behandlet parkeringsproblematikken, men at det selvfølgelig vil blive klarlagt ved det detaljerede projekt, som bliver fremlagt på GF97.
·
En beboer spurgte om det var muligt at købe videoen • gruppen lovede at undersøge mulighederne

herfor, og offentliggøre det i KILDEN.

G) \I

Dirigenten bad forsamlingen om at give gruppen mandat til at arbejde videre, hvilket blev besvaret
med endnu en applaus.
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Københavns Kommune
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Københavns Kommune

Magistrater.s 4. afdeling
Borgmesteren

Husejerforeningen i
Strandvejskvarteret
v/Christian Sonne
Heisesgade 49
2100 København 0

Dato:

7 - DEC. 1995
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J.nr. 437

Kære Christian Sonne

Trafikgruppen har i forberedelsen af projektet haft løbende kontakt til
Magistratens 4. afdeling, Vejkontoret, der har vist sin velvilje overfor projektet ved flere møder , hvor forskellige løsningsmuligheder er blevet
diskuteret.
Endelig fremsendte Husejerforeningen i sommeren 1995 en ansøgning til
Københavns Kommune om princip-godkendelse af projektet og økonomisk bevilling til projektets gennemførelse.
Københavns Kommune, Magistratens 4. afdeling ved borgmester Bente
Frost har i vedlagte skrivelse af 5. december 1995 imødekommet ansøgningen og har desuden givet tilsagn om at stå for detailprojektering m.v.

Min afdeling har nu holdt møde med repræsentanter for jeres forening om
Kildevælds Plads.
Resultatet af mødet var, at Vejafdelingen principgodkender et projekt til omlægning afKildevælds Plads, under forudsætning af HT's og politiets godkendelse af det endelige projekt.
Omkring projektet blev det fremført, at der ikke kan opnås godkendelse af, at
området bliver udlagt som lege- og opholdsareal, men at Vejafdelingen vil
forsøge at opnå enighed om en 40 km hastighedsbegrænsning. Det må konstateres, at trafikmængden i Kildevældsgade er meget beskeden, samt at hastighederne - selvom trafikken også her kører for hurtigt - ikke adskiller sig fra
tilsvarende gader i byen. Der er derfor ikke nogen trafikal begrundelse for at
prioritere trafiksanering afK.ildevældsgade frem for andre strækninger i byen
med større behov for trafikdæmpende foranstaltninger. Kommunen kan derfor
ikke betale hele projektet, men vi vil gerne hjælpe med til at gennemføre det.
Vejafdelingen vil gerne udarbejde projektet, når det er afklaret, hvad det skal
omfatte.
Endvidere kan jeg henned give tilsagn om, at kommunen herudover vil bidrage med 400.000 kr., tidligst i 1997, under forudsætning af, at foreningen selv
bidrager med de anførte 393.000 kr.
På det omtalte møde, blev der drøftet forskellige mulige udfonnninger af området, der kan udføres for den beløbsramme, der er til rådighed. Det er derfor
nu op til foreningen at afgøre, om man ønsker et projekt indenfor denne ramme, eller om man vil afvente mulige fondsmidler.

Rådhu1et
1599 Kcbenhavn V

Telefon
33662626

Telefax
33 66 7080
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Video Præsentation
af projektet
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Kontakt og adresser

•

I forbindelse med præsentation af delte projekt, har Trafikgruppen fået
produceret en video, der giver et kort overblik over kvarterets historie,
og forsøger at bibringe lidt af den helt specielle stemning der er kendetegnende for kvarteret. Der er i høj grad anvendt billedmateriale fra
Husejerforeningens historiske arkiv, samt materiale fra kvatterets beboere.
Videoen præsenterer desuden forslaget til omlægning af Torvet i Kilclevælclsgade, dels tankerne bag og dels gennem den til lejligheden fremstillede model.
Videoen er produceret alene med frivillig arbejdskraft.
Videoen har været vist på foreningens Genralforsamlinger i 1995 og
1996, og har været en del af det materiale, der er udsendt til private og
offentlige fonde og institutioner i forbindelse med ansøgning om tilskud
til projektet.

Trafikgruppen består af:
Jørgen Dahl Madsen
Kuhlausgacle 32, 2100 København Ø

tlf:

31 18 08 96

Jette Bisbjerg
Kildevældsgade 34, 2100 København Ø

tlf:

39 27 14 10

Torkil Groving
H.C.Lumbyesgade 55, 2100 København Ø

tlf:

31 20 39 29

Jakob Breck
Kuhlausgade 12, 2100 København Ø

tlf:

39 29 14 35

Tegninger og model er udført af Arkitekt Hanne Halvorsen.
Fotografier af pladser og torve er taget af Torkil Groving.
Fotografier fra Kildevælds Torv er taget af fotograf Kenneth Petersen.
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- et rottenummer!

KILDEN

---------------er Husejerforeningen i Strandvejskvarterets beboerblad, og udgives af denne forening under ansvar
af bestyrelsen og den af bestyrelsen udpegede redaktør, som p .t.
er:
Carsten Ohmsen
Berggrensgade 16
2100 København Ø
Tlf.: 31 18 01 90
Alle meddelelser fra bestyrelsen er
mærket med

Redaktionen modtager meget gerne
ideer, oplæg, artikler, meddelelser
osv.
Bestyrelsen 1995/96:
Christian Sonne - formand
Heisesgade 49
Tlf. 39 29 54 51
(gader og trafik)

Jan Væver - næstformand
Kildevældsgade 13
Tlf. 31 20 75 31
(affald og haver)
Niels Ingvartsen - sekretær
Hornemansgade 29
Tlf. 39 29 42 18
(foreningens materiel og kælder)
Carsten Ohmsen
Berggrensgade 16
Tlf. 31 18 01 90
(KILDEN og rotter og andre skadedyr)
Dorte Raaschou
Heisesgade 43
Tlf. 31 18 13 09
(facader og lokalplan)
Kasserer:
Oluf Greisen
Kuhlausgade 46
Tlf. 39 29 60 62
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Leder
Jeg havde besøg den anden nat! Vækkeurets visere lyste i mørket,
klokken var 3. Jeg fornemmede, at der var nogen i rummet. Et let
pres på dynen lige over hjertet. Jeg vågnede og stirrede ind i et par
bløde brune øjne og troede, jeg drømte, da det pludselig gik op for
mig, at jeg delte seng med en rotte på størrelse med prins Henriks
gravhund.
Med et vræl hev jeg kræet på gulvet og så lige dens skygge
pile ud på trappen. Uvist af hvilken årsag faldt jeg i søvn igen og
episoden var glemt, indtil jeg om morgenen smurte madpakke i
køkkenet. Bedst som Netto's røde spegepølse lagde sig til rette på
Kondi Karlen, dukkede udyret op under køkkenbordet. En bestialsk
plan tog sæde i mit hoved. Et hurtigt tramp med min bare hæl, lige
i panden på rotten, måtte være løsningen. Langsomt hævede jeg
foden til tramp, men ak! I stedet for en hurtig død valgte bæstet at
bide mig i lilletåen, hvor dens barberblads-skarpe fortænder fik
blodet til at fosse.
Den morgen kom jeg for sent på arbejdet, for det blev
nødvendigt med et besøg på skadestuen, hvor adskillige injektionssprøjter fandt vej gennem mit flæsk.
I løbet af aftenen indledte jeg en gennemgribende rottejagt
i hele huset, bevæbnet med en spade og en lægtehammer, men jeg
fik ikke bid. Hele natten hørte jeg til gengæld, at udyret slæbte
rundt med et kyllingeskrog under køkkenbordet. Der måtte
eksperthjælp til!
Miljøkontrollen i Københavns Kommune sendte deres
dygtigste jæger ud for at se på lokaliteterne. En fantastisk mand
med tjek på rotteliv og levned dukkede op og satte mig på videnskabeli o vis ind i rotters adfærdsmønstre. Han mente, at der var
tale om en rekognosceringsrotte - i hæren kalder man dem vist for
spejdere - de går ind bag fjendens linier og ser. om der er
forsyninger og fortæringsro. Hvis der er det, henter de resten af
hæren - meget betryggende. Rekognosceringsrotter er oftest mætte,
oa0 derfor skal de fanges med rotteslik, f.eks. rosiner.
Miljøkontrollen opsatte 6 fælder rundt i huset på strategiske
steder, og jeg satte mig til at vente ......... Efter 3 timer hørte jeg
fælden klappe i kælderen, men jeg turde ikke gå derned, for
rottens dødskamp fik metalfælden til at klapre hen over kældergulvet. Det tog ca. et kvarter, før der var ro i kælderen. Ved
vaskemaskinen lå det lemlæstede dyr med fladt hoved og udstående
øjne som tyttebær - den havde ikke engang nået at spise ~osin~rne:
Stedet, hvor den var kommet ind, var den hlle nst 1
kældergulvet, som jeg havde stukket min nyindkøbte vaskemas~ines afløbsslange ned i midlertidigt. Rottemanden havde ganske vist
fortalt mig, at en fuldvoksen rotte kan løfte 1 ½ kg og forcere
huller på størrelse med en 2-krone. Sikken ballade!!
Tænk så på, at vinteren 95/96 var meget lang og kold. Dette
medførte, at mange rotter døde. Kulden havde ladet de tilbageblevne blive enorme, så vi går en god rottevinter irnøde - altså
set ud fra rotternes synspunkt.
God jagt!!
I:)

•

den gamle redacteur
PS.: Andetsteds i bladet er en mere seriøs artikel om rotter.

Jeg - en ex!
I England bruger man at skrive "ret." efter en persons titel når han er gået af (pensioneret).
Det betyder "retired" dvs "trukket sig tilbage"!
Det er desværre ikke kendt herhjemme, så jeg må bruge det mere prosaiske: "ex-formand"!!
Der er flere der har spurgt mig: "Hvordan er det ikke at være formand efter så mage år"? Svaret er let:"Det rør mig ikke"!!!
Hvordan startede det hele egentlig?
I 1900 vandt min morfar retten til huset i Berggreensgade 12. Samme år blev min mor født. I
1933 da jeg blev født, var min mor flyttet hjemmefra, men hele min opvækst kom jeg mindst
en gang om ugen i Berggreensgade, så der var ingen tøven da jeg fik tilbud fra min moster,
der nu ejede huset til at flytte ind på 2 værelser på 2. sal i 1958, da jeg var færdig med at
studere. - Da min moster døde, arvede min mor en halvpart og min morbror den anden. Jeg ville gerne blive boende i de to øverste etager sammen med min kone, - men nej, jeg
kunne kun få stueetagen!
Løsningen var; - at jeg købte min mors halvpart i huset. - Og nu var jeg husejer!
Min morbror - der altså have den anden halvpart sagde så i foråret 1961: Ole! Du skal med til
generalforsamling i husejerforeningen. - Det er en rigtig "juletræsforening"!"
Det var med undren at jeg deltog. - Formanden styrede det hele. Ingen af de øvrige i bestyrelsen ytrede sig, og da en husejer tillod sig at komme med et forslag, sagde formanden
~tramt: "Det kan ikke lade sig gøre!"
Arene gik. Den gamle formand døde, den næste formand lovede de mange nye husejere
med børn, at gøre noget ved trafikken. Men da intet skete, blev han "vippet" af pinden. Den
nye formand - Simon Altschul - sørgede for trafik, fællesantenneanlæg og andre fælles aktiviteter.
Hvor kommer jeg ind?
Jo. - Jeg kontaktede engang Simon vedr fællesantenneanlægget (vistnok lidt kritisk), men
Simon fik mig beroliget.
Så ringede Simon før den næste generalforsamling. - "Kan du ikke være dirigent?" - (Den
hidtidige dirigent havde "tabt" generalforsamlingen hvor der blev stemt om fællesantenneanlægget, "på gulvet", så det var nødvendigt at afholde 2 ekstraordinære generalforsamlinger.
Jeg sagde: "Ja!"
Generalforsamlingen gik godt. - Indtil punktet: Valg! Simon havde ingen nye kandidater til en
ledig bestyrelsespost! En ældre i salen sagde så: "Hvad med dirigenten!"
Og da man - i henhold til lovene - ikke kan afslå hvis man ikke har bestredet en post de
sidste 3 år, hang jeg på den! - Jeg blev valgt!
Efter et par år som sekretær, og et par år som næstformand, sagde Simon stop, og så valgte
bestyrelsen mig som formand.
Nu er jeg stoppet efter 18 år. - (Rekorden er 25 år).
De 3 første formænd døde i deres embede! - Den fjerde blev "vippet". Og nu har jeg - som
den sjette valgt at stoppe, ligesom den femte, mens "legen var god". - Hvordan har det så været?
Op og ned!
Der er indført mere trafiksanering, vedligeholdelse af gaderne. - Jeg har kæmpet for et
"grønt" kvarter, bedre orientering. (KILDEN og HÅNDBOG FOR HUSEJERE).
De to moderniseringsforslag for lovene, faldt; men det regner jeg dog ikke med som et nederlag. - Jeg fik indført en yderligere delegering af arbejdsområderne indenfor bestyrelsen.
(Noget som Simon startede).
Jeg har hele tiden haft en god og flittig bestyrelse - (ellers havde jeg ikke holdt så længe) og jeg har altid følt at de fleste husejerne var tilfredse.
Nu er det slut! - Næh - - - jeg mangler en ting: BOGEN. - Den bog som bestyrelsen måtte
lægge i "mølposen" da den fik nok om ørerne med 100-års jubilæet i 1994. - Den skal nu laves færdigt, og det har bestyrelsen bedt mig om at hjælpe med, så jeg er blevet en slags
"ældremedarbejder".
Jeg vil nu slutte med at takke alle beboere for den tillid de har vist mig igennem årene. Vi ses.
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Fra Statens Skadedyrlaboratorium
Rotter
Når man herhjemme taler om rotter, er det næsten altid den brune rotte (Rattus norvegicus) - også kaldet
vandrerotten - det drejer sig om. Bortset fra enkelte småøer findes den overalt i Danmark.
Undertiden kan man dog støde på en anden art, husrotten (Rattus rattus) - også kaldet sort rotte og
pestrotte. Den var tidligere vores eneste art, men den brune rotte, som kom hertil for et par hundrede år
siden, har nu næsten helt fortrængt den. Husrotten kan dog dukke op, især i havneområder, indslæbt med
varer fra varmere egne af jorden, hvor den stadig er et stort problem.
Rotten er dog så sjælden herhjemme, at vejledningen i det følgende udelukkende vil koncentrere sig
om den anden desværre stadig almindelige art.
Den brune rotte har som voksen en samlet længde på i gennemsnit 45 cm, hvoraf de 20 cm er hale.
Vægten af en voksen han er i gennemsnit omkring 250 g, mens en voksen hun ligger på kun 200 g. Den
største, vildt indfangne brune rotte, man har registreret herhjemme i de senere år, vejede 545 g. Det var en
han.
Farven varierer temmelig meget - men oversiden er hyppigst mørkebrun eller gråbrun, men undersiden
varierer fra hvidlig til ensfarvet grå.
I milde vintre og inde i bygninger kan rotten formere sig hele året, og i gennemsnit får en rottehun 3-5
kuld om året, hvert med 6-12 unger. Rotter er kønsmodne, når de har nået en vægt på omkring 150 g,
normalt når de er ca. 3 måneder gamle, og drægtigheden varer i 22 dage.
Ynglereden består af sammenslæbte stumper af halm, papir, sække, plast osv.

Rotten er ret altædende, men foretrækker normalt
kornprodukter. Den æder daglig en fødemængde,
der svarer til ca. 1/10 af dens egen legemsvægt. I
modsætning til mus, som klarer sig fint på helt
tørre steder, skal rotten have adgang til drikkevand. Rotten klatrer og svømmer udmærket, men
dens vigtigste redskaber er dog de store, mejselformede fortænder, som kan gnave i alt, der er
mindre hårdt end jern - hvis bare tænderne kan få
fat.

Rotte der æder

Hvorfor skal man bekæmpe rotter?
Der går store værdier tabt ved, at de æder eller tilsviner mængder af fødevarer og foder, men også
den beskadigelse af bygninger, som deres gnaven forårsager, kan være kostbar, og kan - når det
går ud over el-installationer - endog forårsage ildebrande. Det alvorligste er dog, at de er farlige
smittespredere. Med urin og ekskrementer kan de overføre en ofte dødelig sygdom, Weils syge,
og der er nok ingen tvivl om, at rotter - og mus - er ansvarlige for en meget stor del af de mere
eller mindre alvorlige madforgiftninger, som skyldes Salmonellabakterier.
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Mus

Rotte

Er det nu også rotter?
Det kan ofte være svært at afgøre, om det
drejer sig om mus eller rotter. Det gælder
naturligvis især, når der er tale om de store
halsbåndmus og rotteunger. Rotten kan, udover normalt på størrelsen, kendes på sin
næsten nøgne skællede hale, som især ved
roden er kraftig og kødfuld i modsætning til
musenes behårede haler, som altid er meget
slanke i hele deres længde. Rotteunger kan
endvidere kendes på deres "hvalpede" uforholdsmæssigt store poter og hoved. Ser man
ikke dyrene, kan man ofte ud fra gnavmærker
afgøre det - en mulighed er at lægge en god
skive margarine, hvor de huserer, og så efter
et par dage kigge den efter for tandmærker (de
kraftige tandspor af rottens nedre fortænder er
tilsammen op til 3 mm brede).
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Fodspor, naturlig størrelse

Man kan også ud fra fodspor i støv, talkum eller
mel, som man har drysset ud, hvor de færdes,
mange få afgjort sagen.

Og så er der ekskrementerne. Medens musenes
ligger overalt, hvor de færdes, er rotterne mere
pertentlige; de kvitterer normalt kun deres på
særlige steder og som oftest ret skjult. Finder man
dem, er de nemme at kende på størrelsen og
formen.

Mus
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Rotte
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Ekskrementer i naturlig størrelse

Støj fra loftet kan også komme fra en husmår. Hører man kraftig gnaven og især hvin og skrig der oppefra,
er der dog ingen tvivl om, at det drejer sig om rotter. Hvis man kigger efter på loftet, vil man, hvis det
drejer sig om husmår, ofte finde rester af fugle og andre byttedyr og eventuelt mårens ekskrementer, som
er sorte og snoede. De er op til 8-10 cm lange og ca. 1 cm tykke, og
derfor slet ikke til at forveksle med rottens.
Bekæmpelse
Når det gælder bekæmpelse af rotter, siger rottebestemmelserne (Bekendtgørelse nr. 666 af 16. december
1982) helt klart, at det er noget, kommunen skal tage sig af, medens husejeren til gengæld har pligt til at
holde bygningerne i forsvarlig rottesikret stand og sørge for, at der er rimelig orden mv. , så man ikke giver
rotterne for gode levemuligheder.
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Alle ejendomme i landzone bliver besøgt af rottebekæmperen 2 gange årligt, medens ejendomme i byzone
kun får foretaget bekæmpelse, hvis man anmelder rotter til kommunen. Drejer det sig om kloakrotter (se
nedenfor), er grundejeren også forpligtet til at holde afløb og installationer i orden inden for ejendomsskellet.
Hvis man konstaterer rotter, skal man derfor straks henvende sig til kommunekontoret (normalt Teknisk
Forvaltning), og der vil så herfra blive sendt en sagkyndig ud for at se på forholdene og foretage den
egentlige rottebekæmpelse.
Rotter på landet

Rotter er desværre endnu ret almindelige på landbrugsejendomme, hvor der jo er gode levemuligheder for
dem i stalde, på kornlofter og i andre lagerrum. De kan dog også udmærket, især i landets sydligere dele,
klare sig på friland i mark.hegn, åbrinker og ikke mindst ved mergelgrave, når der til opfyld også bruges
rester af foder og køkkenaffald.
I alle disse tilfælde bør udryddelsen helt overlades til den kommunale rottebekæmper, som er den, der
bedst kan sørge for, at giften bliver udlagt på den rigtigste og mest forsvarlige måde. Men ejer eller bruger
bør naturligvis - om nødvendigt - ved oprydning og rottesikring hjælpe med til at klare problemet.
Rotter i beboelser

Drejer det sig om rotter i beboelser eller andre former for arbejds- eller opholdsrum, må sagen gribes an
på en anden måde. Man skal aldrig bruge gift på sådanne steder, for resultatet er så godt som givet en
ulidelig stank af døde rotter og i tilgift en vrimmel af maddiker og spyfluer.
Man skal i stedet finde frem til, hvor rotterne er kommet ind i huset og få rettet fejlen og så fange
rotterne i fælder. Nøjes man bare med at slå rotterne ihjel, kan man roligt regne med, at det ikke varer
længe, før der dukker nye op, og så kan man begynde helt forfra.
Rotter under gulvet

Rotterne kan trænge ind gennem ødelagte ventilationsriste eller defekte eller åbne kældervinduer. I langt de
fleste tilfælde viser det sig dog, at problemet stammer fra fejl ved afløbene fra husets køkken, bad eller wc.
Nogle gange kan man ligefrem mærke kloaklugt på grund af fejlen,men mange gange er det kun rotternes
rumsteren, som fortæller, at der er noget galt. Her vil rottebekæmperen i mange kommuner, f.eks. ved hjælp
af røgpatroner, kunne hjælpe med at finde frem til, hvor fejlen er, så man undgår at brække gulve op de
forkerte steder; ellers må man have fat i en aut. kloakmester og eventuelt få afløbene efterset med kloak-tv.
Ved opgravning og reparation forsvinder rotterne i mange tilfælde ned i kloakken, hvor de kom fra,
men er der nogen tilbage, må man tage dem i fælder. Hvis det viser sig, at miseren skyldes byggesjusk, bør
man sikre sig, at dette kan dokumenteres ved en evt. senere retssag over for det ansvarlige firma - hvis det
da stadig findes. I princippet bliver erstatningskrav, hvad angår byggesjusk, aldrig forældede.
Rotter på loftet

Rotter kan være kommet op på loftet ved at klatre på læmure eller ved nedløbsrør. Det sker ret ofte, at de
klatrer op ad espalierplanter, som er groet helt op til tagkanten - og det klares ved at skære planterne godt
tilbage. I parcelhuse stammer rotter på loftet dog hyppigst fra kloakken, idet de er trængt derop gennem d<::t
udluftningsrør, som fra kloakken fører op over taget. Det kan skyldes ukorrekt montering, men mange gange
kravler rotterne ud af selve rørmundingen på taget og derfra via tagrenden ind på loftet. Det sidste klares
ved at sætte en ståltrådskugle fast i åbningen, eller endnu simplere ved med ståltråd at binde en stump
kyllingenet fast over hullet på udluftningsrøret. Også på loftet er det naturligvis fælder, og ikke gift, man
skal bruge.
Rotter i haven

Rotter uden for huset kan være strejfrotter, som holder til i udhus, brændestak eller kompost, og de lever
tit højt på det foder, der er lagt ud til havens fugle. Det klares normalt nemt af kommunens giftudlægger,
når man bare sørger for, at der ikke er andet end giften at æde for rotterne. Men også her stammer de tit
fra kloakken. Det kan vise sig ved, at jorden - tilsyneladende uden grund - synker oven over kloakledningen
og ved, at der hele tiden på de samme steder dukker huller op, uden at der ligger opskrabet jord omkring
dem.
Her er reparation også det første, man skal have foretaget, og gerne inden rotterne finder ind i huset
langs med rørene.
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Fældefangst
Der findes flere forskellige slags fælder, men i de tilfælde, som er blevet omtalt her, vil den såkaldte
smækfælde være den rimeligste og også den billigste løsning. Smækfælder anbringes bedst ved en væg, da
rotterne altid vil løbe langs med væggene og ikke ude på gulvet. Til madding kan man f.eks. bruge en klat
leverpostej eller en rosin eller mandel , der er sat grundigt fast. Udløsermekanismen skal naturligvis indstilles
så fint (med en skruetrækker), at den udløses ved den mindste berøring.
Man står sig ovre ved at sætte rigeligt med fælder op, og så væbne sig med tålmodighed. Fælderne skal
nemlig ofte stå 5-6 dage eller mere på samme sted - man skal endelig ikke flytte rundt med dem - inden de
mistroiske rotter tør give sig i lag med dem. Har der været "bid", skal man ikke vaske eller skolde fælden,
inden man igen sætter den op; det gør den kun mindre tiltrækkende for rotterne.
Hvor kan man i øvrigt få hjælp?
Miljøstyrelsen har to rottekonsulenter, som har til opgave at råde og vejlede kommuner og borgere i
bekæmpelsen og også holde øje med, at arbejdet ude i kommunerne foregår på en effektiv og forsvarlig
måde.
Konsulent for øerne:
Ove Winding
Gl. Lundtoftevej 11
2800 Lyngby
Tlf.: 45 87 84 26

Konsulent for Jylland:
Torben Frode Jensen
Langdalsvej 38 C
8220 Brabrand
Tlf.: 86 26 29 88

Berggreensgade ca 191 O.
Årstallet i overskriften er det nærmeste jeg kan komme den gamle redakteurs spørgsmål fra
sidste nummer af KILDEN, med hensyn til forsidebilledet.
Billedet stammer fra et gammelt postkort som jeg fik affotograferet for nogle år siden, og viser
Berggreensgade taget fra Hornemansgade.
Grunden til at jeg kan datere det til ca 1910 skyldes to ting. - Dels var der ikke haver i sydsiden af gaden og dels at en pige stikker hovedet ud af et vindue i et hus i nordsiden af gaden!
Dette hus er nr 12 - hvor jeg nu bor - og pigen er min mormors yngre søster - Cecilie (kaldet
"Cille") som fra Vamdrup, skulle ind og prøve bylivet, samtidig med at hun så kunne hjælpe i
huset hos sin søster, hvor der var 4 børn. - 3 piger på 12, 1O og 7 år, og en dreng på 3 år.
Ud over at der ikke var haver i sydsiden af Berggreensgade. - De kom først omkring 1920,
bør man også lægge mærke til, dels at deringen køretøjer (biler) er! - Og dels at er der flagstænger i alle haverne, ja nogle steder også suppleret med flagstænger ud fra vinduerne på
1. sal. - Hvor mange flagstænger er der i dag ??
Afslutningsvis vil jeg også henlede opmærksomheden på at Berggreensgades sydlige huse
er nummeret 3, 5, 11, 13, 19 osv. Dvs at der mangler en del numre. - Dette skyldes, at hjørnehusene oprindeligt havde numre både i sidegaderne, og i Berggreensgade. F. eks havde
min genbos hus nummer 57 i Weysesgade og 9 i Berggreensgade. - Zinkskiltet midt på facaden hvor der har stået "9", sidder de endnu, men nitallet er forlængst vasket væk. Det
samme gælder også for hjørnehusene i Landskronagade og Kildevældsgade samt på Østerbrogade.
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Skriften på væggen
Nok har man hørt om overraskelser i forbindelse med istandsættelse af ældre huse, men forbavsede
blev vi alligevel, da vi under arbejdet med at fjerne utidssvarende isolering på stuevæggene blev
mødt med følgende svada skrevet med blyant direkte på det oprindelige tapet:

Se her!
Den 23.16 1958
slog mig og min lille Mand, Entrepenør Aage Adamsen Lister og Plader på da her var koldt. Der
er nok kommet noget der er bedre nu. Er der ligeså meget Bolignød nu som var i vores Tid? Vi
måtte ikke engang få lov til et Soveværelse på 2. salen skønt det var vor eget Hus.
Social Bolignød, ja, de Røvhuller
Kampmann, H.C. Hansen og de andre Individer.
Ordene om den tidligere ejer fru Inger Adamsen's, også kaldt "papegøjedamen", da hun i mange
år havde en papegøje og i de senere år angiveligt gik klædt i usædvanligt farvestrålende tøj. Rygtet
vil, at samme fru Adamsen var en stor ynder af klassisk musik, og nød at spille klaver.

*******
Angående Cykler, Motorcykler, Ladcykler, Gokarts, Sæbekassebiler
og lignende på fortovene
Specielt i her i den varme tid kommer cyklerne frem fra kælderen og ud i det fri.
Og vi er nok mange der kan blive enige om, at en cykel i gaden fylder og skæmmer lidt
mindre end de større transportmidler.
Desværre er der ikke så meget plads på vore fortove, at der kan stå cykler parkeret i
flere lag uden at det medfører gener for dem der skal gå fortovet.
De mange ældre og gangbesværede, der ikke bare lige kan springe ud over kantstene
og forbi forhindringen. Barnevogne kan også være svære at få forbi, hvis der kun er et
halvt fortov tilbage.
Bestyrelsen skal derfor henstille, at man tager hensyn til dette, når de tohjulede og trehjulede skal parkeres udenfor parcellen.
Et lag tohjulede cykler op ad hækken eller stakittet medfører normalt ingen gener.
Men prøv venligst at undgå at parkere flere lag cykler, motorcykler, ladcykler og lignende på fortovet. Disse kan istedet holde i parkeringssiden af gaderne.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
8

Havevandring

Vejret var med os på dagen - og selve udtrykket bestyrelseshavevandring virker som om det er en stor
OL-præstation vi skal igennem.
Det kan gøres på 3-4 timer hvis vi ikke alt for ofte bliver budt ind i de hyggelige forhaver, eller større
påtaleberettigede projekter skal gennemdrøftes.
Facader, brandkamme, vinduer, renovationscontainere, forhaver og stakitter bliver med bestyrelsens skarpe
øje vurderet, og nogle husejere får en lille fortrykt notits om mangler eller regulativer der skal tilpasses
indenfor overskuelig tid.
Vi syn's, at mange har rettet sig efter vore anvisninger fra sidste år, for flere affaldscontainere er pænt blevet
afskærmet med stakit og nymaling. Ukrudtet på fortov og i kantsten var der også mindre af- og det er jo
glædeligt, når man ved hvor store udgifter det kan påføre Husejerforeningen, når asfalten skal repareres.
Fjern venligst ukrudtet nu, hvis det ikke blev gjort før sommerferien.
Alt for mange forhaver, er blevet omdannet til stenbelagte gårdarealer med meget lidt
vegetation. Det er synd, at det meget karakteristiske byggeforeningsmiljø bliver forandret fra en grøn oase i
storbyen, til en stenbro i stenbroen.
I vort haveregulativ er det beskrevet, at en 1/3 del af arealet skal være beplantet -så efterårets mulighed for
nyplantning, kommer som som en befrielse for at rette op på en dårlig samvittighed, hvis man er med på
barrikadeholdet.
I Kildevældsgade er de sidste års nyplantninger for beskyttelse mod graffittien nu blevet så velvoksne, at de
danner en reel beskyttelse mod påmaling. Det er en god ide at plante op ad de udsatte vægarealer i det tidlige
efterår, for det kan spare ejeren for mange ærgelser - og glæde de forbipasserende.
Selvom haverne ikke befinder sig i taghøjde, så faldt vort skarpe øje også på nogle enkelte skorstene og
brandkamme som var livsfarlige for beboere og naboer. Der var et par steder hvor stenene var så løse og
skæve, at en kraftig storm uden besvær kunne placere hele skorstenen foran hoveddørens indgangsparti.
Kort tid efter sluttede vi vor bestyrelseshavevandring med en forfriskning i forhaven, og for at det hele ikke
skal gå op i vedtægter og påmindelser, så var der mange smukke og hyggeforeningsdejlige haver og veje.

Berigtigelse
I referatet fra GF96 havde der desværre indsneget sig en beklagelig fejl, under punkt 5 "Indkomne
forslag" - forslag 6: "Forslag om bump eller lukning af Berggreensgade mod H.C. Lumbyesgade"
(side 10 i KILDEN) .
Forslaget var stillet af Berggreensgade nr. 58 og ikke, som fejlagtigt skrevet, nr. 56.
Referenten - og bestyrelsen - beklager.
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Små haver - store træer er træls
Nu er det tid til at beskære træer og buske af hensyn til fodgængerne på
fortorvet, stod der i et tidligere nr. af Kilden.
Men det er ikke kun af hensyn til fodgængerne, at træerne skal
beskæres.
Når man vælger at have store træer i disse små haver, vælger man ikke
kun for sig selv, men også for naboen. Hverken mennesker eller planter
får meget sol med store træer som nabo.
Da vi købte vores hus, valgte vi meget udfra, at der skulle være lyst både
indendørs og udendørs. Ganske vist var bagsiden noget mørk, bl.a. på
grund af et stort træ, men det blev kompenseret af en solrig forside.
Nu fik husejerforeningen så den gode ide, som vi bestemt bakker op, at
området skulle være mere grønt, og vi fik to træer plantet lige udenfor
vores låge i legegaden. De er efterhånden ved at blive store - for store og
tager både udsyn og sol. Vi synes, at både de private træer, som de
fælles, skal holdes nede i første sals højde.
Træerne i legegaden må også beskæres sådan, at ingen overser
skiltningen og parkerer i legegaderne. Her taler jeg ikke om bilvask og
af- og pålæsning, men den parkering der både foregår nat og dag og i
stigende omfang.
Men ellers er det et dejligt kvarter, som heldigvis giver flest glæder.
Venlig hilsen Ulla Liberg
Berggreensgade 54

Er du til genbrug og har gode ideer!
På vor sidste generalforsamling efterlyste man et arbejdende container- og
.
genbrugsudvalg. Derfor søger bestyrelsen nagl~ aktive beboere, som kan arbejde
med opgaven og skabe nogle spændende løsninger.
Der vil blive rig lejligthed til at kontakte R98 og Miijøkontrollen i det videre forløb.
Andre udvalg har haft nogle ganske fornøjelige og gode timer under
løsning af lignende fællesopgaver.
kontakt Jan Væver, Kildevældsgade l 3 - tlf. 3 l 20 75 7 l
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Rettelse til "Håndbog for Husejere"
Med dette nummer af Kilden følger en revideret side til HFH, "1.
del side 5 - Bestyrelsens adresser" .
I bedes udskifte dette blad i jeres eksemplar af HFH - så det er
komplet.
Bestyrelsen har besluttet ikke at sende yderligere rettelsesblade
ud, før til foråret.
Vi har dog optaget/modtaget enkelte korrektioner, som vi finder
det nødvendigt at gøre opmærksom på.
I afsnittet med Lokalplanen (2. del, side 19-26) er der flere
steder(§ 4 stk 2 samt sidste afsnit på side 26) henvist til "plan
nr. 26.426", - der skal stå "plan nr. 26.436".
I afsnittet "vedligeholdelse af gamle vinduer" (3 . del, side 23),
beskrives en metode, som bruges af "Rådvad Vinduer" - "De gamle
vinduesrammer nedsænkes i et kogende linoliebad, .. . "
Denne metode kan ikke anbefales, da det har vist sig, at direkte
sollys på vinduer, der er behandlet på denne måde, kan få malingen
til at boble op.
På siden før - i samme afsnit (3. del, side 22), skriver vi at
beslag skal rustbeskyttes med mønje; dette produkt kan ikke længere købes i handelen - det er blevet forbudt .
Men anvend helst en rustbeskytter, der ikke er vandbaseret.
Senere vil vi komme med uddybende indlæg her i KILDEN, og er der
husejere - eller andre,der har korrektioner, rettelser eller
emner, der kunne være af interesse for husejere i vort kvarter, må
meget gerne henvende sig til bestyrelsen - så vi kan holde HFH "up
to date".

Fra det historiske arkiv
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1996

DAGRENOVATION
STORSKRALD
BYGNINGSAFFALD
MILJØFARLIGT AFFALD
HAVEAFFALD

Husejerforeningen
i Strandvejskvarteret

-fra private husstande
Strandvejskvarteret.

Betegnelse
Husholdningsaffald
(dagrenovation)

Hvad
Organisk og
uorganisk affald

Hvornår Hvor
Tirsdag
eller torsdag

Hvordan

affaldscontainer
eller stativ

Container eller
affaldssæk i stativ

På fortov
ved havelåge

Pakkes eller bundtes i
håndterbare bundter
- ikke over I meter på
længste led.
- skal kunne håndteres
af een person.

hver uge

Storskrald
Storskrald afhentes
mod betaling 14 dage før
og efter nævnte afhentningsdage. Betaling kr. 200,exe!. moms
Udenfor disse tidspunkter
kan der bestilles gratis
afhentning

Kasserede indbogenstande.
Husholdningsaffald af
størrelse, art eller mængde
der ikke kan være i
container eller stativ.
Må ikke være forrådneligt.
Ikke ildelugtende eller miljøfarligt affald.
-større grene træstammer
og stød hører under
storskrald - ikke haveaffald.
Køleskabe og frysere skal

(4 x årligt, gratis)

l.afh.

Møbler medtages som
de er - men skal kunne
håndteres af 2 personer
uden hjælpemidler.

2.afh. 7. juni 96
3.afh. 29.aug.96
4.afh. 29. nov. 96

Ikke mere sættes ud sammen
med storskrald.
- ring til R98 som afhenter
specielt. Tlf. 32661898

Bygningsaffald

Haveaffald

Miljøfarligt affald
Følgende specielle ting kan
også afleveres i alm.
åbningstider til:
Batterier hos fotohandleren.
Medicinrester på apoteket.
Maling hos farvehandlere.
- eller på Genbrugsstationerne.
Rekvirer evt. specialbrochure
hos R 98 Tlf.32661898

omfatter storskrald men
må kun veje samlet 150 kg.
pr. afhentning.

Se ovenfor
-samt storskrald

Alm. haveaffald, tynde
grene, visne blade o.l.

3. mand. og 3. tirsd.
i måneden.
(sæt evt.poserne ud
mandag morgen for
at være sikker på
afhentninu.\

På fortov
ved havelåge

Håndterligt uden brug
af hjælpemidler.
Håndterbare pakker.

På fortov
ved havelåge

Lørdag d.11. maj 96
(kl. 10.30 - 10.50)- Kildevældsg. 80
(kl. 11.00 - 11.20)- Hj. Kuhlausg. og
Kildevældsgade
Lørdag d.17. Aug. 9!
(kl. 10.30 - 10.50)- Kildevældsg. 80
Genopladelige elektroniske (kl. I 1.00 - 12.20 Hj. Kuhlausg. og
apparater med fast batteriKildevældsgade
pakning (f.eks. tandbørster Tirsdag d. 10. dec. 91
bordstøvsugere og bore(kl. 15.30 - 15.50)- Kildevældsg. 80
maskiner.
(kl. 16.00 - 16.20)- Hj. Kuhlausg. og
Kildevældsgade

Maling, opløsningsmidler,
syre, spildolie, kemikalier,
bekæmpelsesmidler,
drivmidler, husholdningsog toiletkemikalier.

Pakkes i bundter ikke over I mtr.
max 40 cm i diameter.
Træstammer ikke over 8 cm i diam.
Større træstammer og stød hører
under storskrald.
Haveaffald pakkes i papiraffaldspose1
og der er ikke begrænsning på antal.

--

opbevares bedst i papkasse,
spand med låg eller plasticbeholder med fast bund.
Stil affaldet oprejst så det ikke
løber ud eller sammen.
Kemisk affald må aldrig blandes.
Aflever i originalemballager.
Hold affaldet utilgængeligt
for børn!!!

- eller genbrugsplads.

Flaskecontainer:

Pladsen ved Svanemøllens busholdeplads + Helsingborggade/Bellmansgade

Genbrugsplads:

Rentemestervej 5 - 2400 N Tlf. 31850724
Åbningstider: Mandag-fredag 14-18
Lørd. Sønd. og helligdage 10-17
Lukket mellem jul og Nytår

Nr.

4 - December 1996

KILDEN

Leder

er Husejerforeningen i Strandvejskvarterets beboerblad, og udgives af denne forening under ansvar

Redal..-iionen modtager meget geme
ideer, oplæg, artikler, meddelelser

Julen er· over 05, og endnu et år kan lægges til vores huses
hist0rie.
,,
Et helt år er gået uden vores gamle formand (emeritus)
Ole Faurhøj.
Det er ikke, fordi arbejdet i bestyrelsen er blevet
mindre tidskrævende under Christian Sonnes ledelse. Det
foregår stadig ihærdigt og solidt. Til gengæld har to soore
sager taget meget af tiden. Det drejer sig om Torvet, og en
revision af husejerforeningens love. Det nye i forbindelse
med dette arbejde er, at husejerne har fået lektier for til
generalforsamlingen. Der har i denne forbindelse været
udsendt et særnummer af »Kilden« omhandlende torveproblemaul<ke.n, og dette nummer af »Kilden« er fonrinsvis et
nummer, der orienterer om de lovændringer, som bestyrelsen
har fundet det nødvendigt at foretage .
Julen skal dog ikke foroigåes. Aner har bestyrelsen fået
fremstillet et julekon til salg til beboerne, og traditionen tro
vil Torvet eksplodere nytåJsaften (husk at bidrage til knal-

osv.

det).

------- ---------

af bestyrelsen og den af bestyrelsen udpegede redaktør, som p.t.

er:
Carsten Ohmscn
Bijrggrensgade 16
2100 København Ø
Tlf.: 31 18 Ol 90
Alle meddelelser fra bestyrelsen er

mærket med
.

•

Bestyl'else!I 1995196:
Christian Sonne - fomllll1d
Heisesgade 49
Tlf. 39 29 54 51
(gader og trafik) ·

Jan Væver : næstformand
Kildcvældsgade 13
Tlf. 31 20 75 31

(afrald og haver)

Niels lngvartsen • sekretær
Hornem.ansgade 29
Tif. 39 29 42 18

(foreningens materiel og ulder)

Alt er åbenbart ved det gamle, og derfor skal vi også
have den traditionelle julehistorie fra Penalhusets tidligere
ejet, Martha Lichtenberg. Det er en fortælling fra Marthas
tidligere produktion (1925). Det er en mere politisk novelle,
der indirekte advarer mod mere moderne strømninger og
takkegange. Havde Martha skrevet den i dag, havde hun
sikkert advaret mod internettet og mobiltelefoner.
Man kan altid lære noget af Marthas noveller (jeg ved
bare ikke hvad?). Hun har helt sikkert været en god skrivebremse for den vilde og ustrukturerede ~amfundsudvikling.
Godt vi har haft hende • ellers kunne det være, vi bavde
glemt julen.
En god jul og et rigtigt godt nytår ønskes af bestyrelsen
og den gamle redaqteur.

Carsten Obmsen
Berg.,<>Tensgade 16
Tlf. 31 18 Ol 90
(KTI,DEN og rotter og andre ska-

dedyr)
Dorte Raaschou

Heisesgade 43
Tif. 31 18 13 09
(facader og lokalplan)

Kasserer:
Oluf Greisen

Kuhlausgadc 46
Tlf. 39 29 60 62

2

P.S.: Husk ar skrahe sne og feje de brugte kinesere op.
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AF'

I

*MAQTHA
'

rene hørt'! til .de moOe,n~ .u11,g.e
Malerinder. som ·malede deres
Kvinde,k.il<kelser ~•a -rle! gro• Lær•
red, moo grønt !har, hlaa Ansigter
og .gule Øjne, med tnl<anlede llo·
,-eder 0 6 ell<>rs Skil,kelser. der lig•
nelle itusli~le Spiraler i en Fjer•

I

·ma.dras.
Dtt Yar tooderne, o,g saa \'ar det
~tnart. sagde ]rene.
forældrene ·rystede bekym1'fl paa
Ho"fedet- Stor-e :nror J,an smile-de
overbærende, og Sy},;ia, der \'ar
HusaJtSistent, gr\n<>de • him,melbøjt,
naar hun ..ku1de lly1te Stø,·et -i
Ateli~r-et1 som n,aturltg'\lh. .laa i Villaens Tagetage.
Nu ha v(ie Ir-ene ma1et ,e~ J(æinpelærred.
Orermal,t. sagde J~n ~g lslt<>de
Øjenbryr.ene, •da l>e.n saa det, Men
straJ,:s ,eller kneb han odem sor,i.,n,en
og slikkede. Hvad kruder -0.u det?
spurgt<) ·han, ~•• og pegede paa et
Rodka:alslloved og en Ta:Jerken -med
Æbleskiver, -der var h,ide a! Strø•
sukker; ,-ed Siden ,af laa -en bias
K!ejne, <>g -i en Snor o,.r -det ,da,kkede Bord hang g,-ønne Peberkager
og l<armos.inrøde Hjer.er, - de
end le paa en grøn Himmel, hvor -en
Gaes sad hvi!en•de og tungt be:!rø•ct paa en il:."blcl:age ,med Fløde-skam.
• .Tu~.estemn•ing1

sa.gde Irene hen-

rykt, og <let var, som om Stemll\.en
kom frs sel-.e P•radis.
lim! sagde Jan og saa ~kymret
-ll'd. Og lldt eil-er korn det: Hvordan
ha, ,du ,let egentlig, Irene?
· Hutl '\'t:ndte sig b:-at imOO ham.
Jhad mener <lu? spurgf• hun, og
Øjn,,ne lynede.
1'ja, svarede han, H•a~ jeg mclH~r ·er mias..":.e let n.ok a! forstaa;

Lie HTEN·Bi::o.o M4DSEN *

men hv•d ,du .m.en,cr, lille Søster, er
,·is! m-e11< ~11J1skeli{11. Han $m!lede
orerlegent.
H\'.ad jeg m-2ner? sa.gde Irene
iDysende ·og· slog med Nakken, s.aa
P.agehaaret r-ejsle sig, Jeg mener, at
vi Menniesker i de sener,e Aar .ikke
tilstrækkelig? ·har været ,i JUfestem·.ning; i Oennt- g!ade og l:,~kkelige
J:.tle$1·emn1n.g, som ,·i b.&r væ;e, Og
hvis ikke man bli\'er i JuJest-tmning.
naar man ser Klejn.er, :Peberka,ger
og R0dkaal .... hendes Blik næsten
s!ug:c ,d~t hele ,l)eundrer,de,
Poaa en Snor; langs er. skyfri
Himmel ....
ll• dkaalsho,>e<\;,I ligge, jo co paa
Bordel, kom rl.et rapt.
S!g ·mig ,engan.g, ~pur,gt.e han sr.a,

er <C•e~ Meningen. ,•i h<:rhj.emro-e s.\.:.a)
se paa •del der h,oer Dag1
F.ar og Jlor ~.ar gh,et m[g Lov
!·il a! afholOe en Udsf,iHing her i

Atelieret nu ,ir.den Jul. sag<le hun
fornem:. Natur!igvis en Salgsutls~i::!ing. fojede hun !il.
Gid ,fo -maa iaa udsolgt, .liJJe Sø-

ster, .\agde han oprigtig! og rejste
s:g, h,a,ade StafT~Z•icr og ·P.en,sl•er og
~fallng. Han S4.a hen b>orl Døren.
h\"or i •det s,:n,,rnc Syh·ia v!s!e sig i
noget, <l~r skulrle rære Kjole, :nen
som hverken :iavde Ærmer -eller
llyg, ~aa, •det haTde ogsaa m!ndre
at sige. lor ,der ,·ar be:J.er Uke ner
gel, ,rier ·d"klr.e~e Knæ,r.e, og Sy:\'ia
vidste jo ,nok, at bli•~r ,en :{Yinde
først o••rlæsset -med Kl.æder, saa er
<let smarlc fløjten.
hg skulde bare herop for at \'iske
lidt af, sagde Syhia og rystede
Stø,,.,ld"den.
Jan saa f..a Kar.elb~nene 1'il -det
bobbede H.oar. Kæ~e Syl•ia, s•gde
h•o i ,Przdikcn:one, ·hvis l)e ca Dag

.

trænger ti! <>t føle, at Jnlen nærm.er
sig, træn~er til at mærke, a) Jules:emn.i~cn alligevel er over Dem
p!IA den rme, in.derlige Maado, saa
J,ad Dci"es slanke -Ben i de k,a.{'el- ,:
!,.svede Silkebetræk bær-e Dem ·, oji :
ad ,·ore tæppebelagte 'frapper ;og
lad Deres bt.a:.c ,eJJg graa ell,e,- Jm\r.e
Øjne hvile paa min dyrebare Søsters
sidste Produkt.
t-u gør Fuldmægtigen •dog ,,ist
Grin, ~gde Syhi.a og 10<! Øjneoe·
rul!e.
l~.ke med Dem, -kære Sylvia. ikl<e
mel Dem, sagde Jan s<1lvesesfuldl.
Me:i ha, De a}drig før -,e: ·en rød.
P•bork.age og en .grøn -Klejr.e svæ,e
paa •~11 :skylri Himmel - har De
,aldrig !ør set ,en Ga.as h,ile sig ;,aa
Eulal,la-Kol.kep'ge; Lzgkager uern'!(lc
i Kell.ene!, saa gak herop, Sylvi,.
Tag kun Ew.aiia ~ed Haanuen, m:t
&rr., og <-is hende dette Mestervær<
Ira ,en )festers Haand.
Bare jeg ,;idstt!, sagde Syh•ia og
saa mere betæn-kelig ut\, end hun
plejede.
Hvad er del, De ikke ved, uviden-Ce Ba:rn? spurgte Jan -0g sa,a. hende

.~yb: ;nd i de s;,illen-de Øjn.,.
Jeg tør -ikk-e rigtig spy:te det ne.
sagde Sy:,ia, . . . . for Froken..,ns
Skyld, a:tsaa.
Spør.g De lun. l:o-m de~ ligegyldigt
fra Jrene, der Yar Yed s.l sætte Hat•

ter: ned o,•,cr Pagefrisuren.
Bare jeg Yidste, lw>.n ,del skal
fores:ille? s•gde .SyMa saa med Cl
dyot Suk.
Det er Jnl! sagde J,m <lystert, s-0m
'b.ent,c,de l,an h'°rt Ord op .fra en
lukke: D.ragl<istes Dyh. Det <lr Jul,
Sylvia. og min )!ære, Jtojtbeg.avedt
Søs~er agter at ior.a:nstehe ~ J.ill.c
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UGEBLADET
U,as•lg ·•I · Klijuer og Peberk•ger, · · Og soa ,s,kete, del netop, a: Onko! ·
Gois, .Æbi~kage <lg Julcstemnir.g.
• L«ust og -l'ælli!r' G0,1a kom.
Fjols! sagde lr~M og -Ir.ak i de
Eu!•Jia scud!e · Onkel Laust op i
gronne Lutter, ·
·
Atoliercl; h~n ha,,de jo· Forstan:i
Jan blll<kede. H,ad kosier bleslei• · paa Kunst, vidst~ lbn; mer.' hun
v~·fket?. sPurgte 'ban.
· Yidslc· o,gs~i. at.' i F~kc·~ ItfT'.e3
!l'oiv llundrede, sagde l}'.ene. Onkel. Atc'.1Cr slrnlde der Forl,:.larinS ·til. og
Laust os Fætter-. Gos:a· kommer' fra -åcrror ,,æ,edc hun se:, -u:•d derop.
Arr.cr~a med Jule~tibet i Dæ..s~e. t;ge.: · De, ·waa være m,in Ctcerone, ;a;oe
saa je-g t~nker-, man hn ·gøre.· et
godt. Kup der. Saa slog Dørea ·i
med Cl Drag.
'
Det er cyre Klejr,er, ugde Jan og
trak ~ Overira:kke.n.
M•n Sylvia daanede ned i Stolen
og lo, sea 'det klang, ~br. tø:- jo
ingen Ting sige, na3r Frølt~ert er
her, lduhli.ede hun; •men Eolalia -og
s.aa ,mig, se ,;i griner nu da ,ellers
godt. naar ,•i et heroppe, !or .Eulalia
siger, at Frøken Irene bare gaar og
,,-,a!er alt det der, !or ,11 Onkelen
,sier Fætter Gøsta $1:al hl-ive begejstrede tor hend•• Kunst og ~ilt~
sig m.et\ hende.
K.æl'e Sy~,;ia.. Jin truede. Iren~
kaa ,d,og ikke ,gilte sig rned bud-e
Far og Søn!
Næh, lo Sylvia ~ndnu ,,noerc hjerteUgl. :Men ~n af d.em vil hur, J>U
· ha\·t, det er baad-e "ist og sandL
ior ·hun har sel~ sagt de~ at ,enten
,il hiln tange Onkelen -eller ogsaa
Fætteren, fordi de har ,P.cnge, og
dlers ~•n 'hun ikke iaa· llaad til at
dyrke sin leunsL · For sælger, noget
· gør Frøkenen jo ikke, for liver.i vil
hav·• den Slags Hall.els• pa• sin
Væg,
Hele Livot e.r
Men nu maa FnMmægt.igen ikke
Futurl.sro~
sink,e mig længere, for jeg skal jo

~w.:e ane Fre,kenens :&illeder af ..
in~en Udstillingen aaboes t-il Ære
· for d~ hersens· Amcrlkanere. Og
S)•l<ias Øjne sendte igen "1 helt l'Jle
Fyrværk-e:\ eller fan, da :ban gik
ud ad lJ&ren.

Saa tændte hun en a: Irene~ Cigaretter og begyndte siJ'I ansvarsfulde
Gerning.
Sa.t. hæn,dte ,der •de~. som Sy!v,ia
og Eul•li• senere k~ld.te tn SJ;æbnens 1'i:skl'kK"lse: -Onkel Laus: og
Fæller Gøsta Jra Atn·erika 'kom u,
i \'.illaen paa •deres lørste J!~•g
ne:~op en Dag. •da hele FtmiHen ,·.ar
:aget lad 1il llyen for at gør<: Ju\e4Dukob.
Irenes ~aleriudstæing ,1ar for
længst &abnet, og Syisia .og EU:..lia
skulde x,etop den Dag lakke Be•
soge~ide ind. Hidtil haY-åe QCr ingctt
t:.etet, s~a I'l"el\e var roligt taget
hjemtQe!re.
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og.·.Bhr.len grf.n med m·ai~ri<La•~~~·~
Stjerner. 'lian .holdt me,,e al Virke•

!ig~ed..e,,, .Qr

dt'n ·grønne. :Skov, ~aen.
snetun,ge ',inletliinin_,cl og ,d_en æg\,O,
cøomeode og uskyldige •J(a,x:lighed;
. og saa havde han <lcsu.den 1>~.:•·hclo
Rejsen glædet sig til at komme i
Julesterm1ing . . og Syh~a gav sig
· til
-nynne •Glade Ji,l, og »Dejlis·
er den Himmel blan«. Iluu ·kunde
og-sa.o. ~pille <len m~d 6n Finger· ,inde
paa l\1avere!, hvis unge lir. Gøsta

:.•t

...n~e hØr.e.

,

..

N a~urlig,••i$ ...-ar ·.der dkke: noget.
Gøs:;\ h,cllere ri!de, s•• inde i nas•
ligstuen sad ,de, da Onkel Laust. o.g
E\å.alia kom ned fra J\teU~ret.
Wondcrlull, ,ogde 0al;"1 Lausl og
!og il.:ke sil\C Øjn-e fra Eulzlia:
\'ar <let s-a•a smult? spurgte· Gøsta
og •nynnede vidfre paa »Glade Jul«.
l<Sere .end smuk~ forsikrede Onk~l
La1l!t. \".i kommer igen> \"i kon)mer
igen, tilfojede h,on begejst~et.
Jr.enu Træer var vel hla~. som s\:
den S~ags au til Dags? sp~ug!e-Oø~t-3
for .et vise sig intettss.~ret.
Træerne blaa 1 Onk-el L~ust maa·
bede en Smule.
Ja; og Stjernerne grøn-ne? kom det
~gen spørgende.
Onkel L•~$t •""' lidt brodebelyn•
get .ud. Jeg s.aa ikke det altsammen,
maa jeg Wstaa, : . der -;ar saa.
meget • • saa m~get ar.det " andd,
<ler var wondcTful. ser du.
·
Ha~ listec\c ad -et:~r Eulo.lia, <lær
Yar ved at gi emme sit K&kken. Jeg
kan .go<lt hj«l;:,e i:ned Buddingea,
sagde han undskyldende, ,d·• · bun
!nærkede h~:u bag sig. J,eg er •bare
'h•Mrods, li!lt Frol<en Eulalia, og
har yæret Enkemar.U i ~i .:\ar, og
,det smukk.esbe, jeg sa.a <i~pe i AteJ~re!. \'ar O.eres røde Hl:t.ar mea
l;'.r,uden ·i t;al<kcn ~ s" det hier·
Oruk"l L•u$t og lo støjende, da ·han ttrisgo:ie t:Gfryk ,i Deres Øjn-c.
Eulalia sm.il,ede 1ykkcHg~. ~1en hun
$\OC'. OHrlor ,de maI:!ge Farver.
Del vil jeg gerne, Jo Eul~i• og var el'. to:r.uWg P~g-e. der ikke smi- .
smed ,det hvide, stixede Forklæde. lcd.e mere huldsslig, end Ornst.:n•
Jeg ,·ed nu. da ellers ikke, h-va,d de: .digheden U!lod.
J<lollen fem "r :-,,!:id.dagen færdig,
betyder, rnfojode hun og -ble, rod;
:;agdc
hun, og saa er Herskabet
me:, .er det noget, jeg ka!l gvr,e l)cn1
hjemme.
Hur.. fik ,)ge~). <Jet hvid-c •
e~ G!..ædc: me<l> sia er j:g ti~ Tjl?Forkl:cde
paa.
Ko11 og fiks:
.11<:slC, • • og saa lorklared~ bun
Or:k:el
I~aust
listede ut!. S,a..9. gatr
Bille-de et~er Billede, JDedens Onke~
Laust tE ,\l<komp,gno,n.,nt Ira !{ur· ,·1, Gøs!a. raabte han ind m<>cl Dag•
vest-,Jcn udtalte si:l Beg~jst~~~g sldf• l:.P."stuen. Og '\',i !illå>der -01 ar kou1m.e
te~is ior ]rene~ Kunst og for Eulali:J.. ;gec.
Ja. naturUgvis ,komrn~r 'Vi 1ge11,, ,og
;,lede i Jans Værelse sad Syl<ia
paa Skri,·ebor-deL og l'ippede -1ned de Gøsta s.9,ng »Gt•ade Jul«. he::ige, længe
,kanelfar<ede ud. i Luften, Fætter efter <1\ ,de havde forlad: '\'illoen.
Gosla ~ilde ikke med op i ,\t.elit\,:,et,
Ooke! Laust kom ,\gen h~er enieste
for han V•idste POk, a! ; ,moderne
Ku:,sl ,•ar den .rlanske 13øgesk<>v blaa D~g. sa.a læl'.ge l)Gtnnarksb-eSJlget

'
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vared-e, og'· de blev hjerteligt modtaget al hele Familien; .for llaturlii'
v-is .fulgte Gosta
ved .Morgen ·eller ,\Helt, og all:d kom <le begge,
Irene t.al!e om Kunst og .haabede
h= D,g at ~øre·dct store Knp; men·

meo.

Kjole

~avde

hver...

keu Ærmer

eller !tyg og
deekk6dc ikke
&tueene.

hun fors!od ingen <li ,de to, for Onke, Laust var godmodig-fornøjet,
11aa.- hun ,iste ham rundt , Atelieret,
og Fætter Gøsta sa" li-3:egyldigt p3a ·
d-e 1rekantede Skikkelser og s~<\e:
•1im!< :l:l•n ingen "f -~em .gjorile
li-fine til hvcrke., at tøl>e Malerier
eller ov~rtage hen,de -selv som Arv
og Eje, og ecn af Delene havde hun
dog saa bestemt ventet vi-lae s..,e;
men ~t >hm!« l:un,d-e sige saa meget,
bude ,~et e-ne og det andet.
Onkel uust stod ,en D,ag stJle foran dot, som Ja11 havde l<aldt Mestcr-

Otte '/fondrede, hviskede il"it-e;
Det er m Eu!alia, hviskede Syh'ia
·henrykt ·og indtog lrom~s Pl~ds i
hun turde lkke G"~ hoje,-e, .
· .
Du s!,aff.aa et 'tusind • , , sagde 9n• Kurveslol~n. Dei · er tif Elll~lia, og
,kel L2ust, •,
·
·.!{anelbener.e spJæl!ede:,i Lulieo, roe<1·ens Stolen -knirkede j»nn,erlig!. ·
lr-e:ics Øjne saa 1.åknemrlle:ig•t ·
·h:.ns.
..,.
Ti! Eu"ia ..•. ? i~enc -tæn-<it~
.... h•is d, herefter ,·u holde ,dig Cigare~ lor l\)1 gja'.dl det .nok om ol
ti!. grønne 'Trær og bla.a Himnrel.
være rolig. .
.
.
..
li ,orfor -~eber ,du -det sa«? spurgte
· Ja, til culilial Tænk dei. Fæ! Hun
Irene, n:oar ,i;u ,ikke •er tMteds mr.d og oGos:a, Far skal iorst hoa\'e B.r;ldet? ·Hun spurgte lid! stx,amt,
·
1::Jp den Dag, ·v; alle lire rejser, for
fordi <let var h.er, jeg kom •i Jule• hun vil G~solu: være rigtig Drud,
. stemning, .da jeg stOd ioran .det dår. med Slør o·g det hele, ellers er de:
Der kon •du selY se, Onl:e! Laust. okke rigtig reelt, siger hun. l'.æ! Ikke
· I.ene rødmede.
Gø,ta?
Ja. !or SyMa begyndte nede i S:uOg ud ,d,anseile hun med e1 al lre•en a? spi:le »G111d~ Ju.J«, ·da jeg s9i o·es bLaa Trær undg /1.tmen,
paa det Jli'.l~e. i<i>rste Gu,g, i•llde
Lidt eltff hentede Eulalia rødmen•
·hsn. oi alcJrig ·!'.ar jeg hørt. eo s3:a
hjertelig lAUcr, son, ·da Eulalia pr,e,

·en

s·enterede G:i.:is~n. slog ud med Haan-«!cn og sag·de: ~Ju!cstemnlng!q med
en lHrie, som p:-æs.cntercde hun en

Dronrdng, Hun ,·n:r sa.a.gu vidunder"
lig, ,&en smaa Eulalia. Og Onl,el
Lausl lo. saa det klul,kede,
Dll to;-sta:ar ~~ ,•ist alligevel. ikke
paa Kunst, Onkel Laus~. sagde Ir-en~
skut:ret og sank ne,d i Kw-,·tstol~11;

men da ,·ar Onkel Laust ude al Døren og buldrede ned ad Trappen.
Og (!fr sad hun endnu; da Gøsta
kom stormende, ,og Syh~a -dukkede
op bag hans brede l\yg. Jei; vilde
b!ot :Cøbe e'. af dine blaa Skovp1u•
lier, Irene, sagde han ~g !ol'S&gle G.I

være ahorEg, ior Sylvia vil ~bsolut

I

I

ba\'e et til Erindring,

Til Erindring? Inme spærrell.e Øj•
nene op..
Ja, hun ~a, med lllig ·bo.; Borg•
mesteren 4 Fotm.l'cJdags, og nu er vi
Ma,i,d og Ko,ic, torstaar ·du. ·y; hat
jo kendt hl!)anden læoge nok, .a!lerede (jor~en Dage, Jo han. V; har
Hast,·æ:-k, Ti Am~rikancre..
Frøkenen siger selv sa<1 t,dt, ,kom
tet næssist fra Sylv-ia, at hele L:l'<'t
er Fulurisme, og .ikke t.f~ at forsta~.
og nu .sk"! jeg altsaa til Amerika.
Hun slog Ml med Nakken, De:
~aede }cg :kkr. for to Cgcr siden.
Men jeg har hait saa mangt sj-0ve
Timer heroppe, na,ar ,i<>g g:k og vi•

Yærket. »Futur!sme~« sagOO h-2.n og
smilede,
Hele Li-ret er Futurisme, svarede
Irene. Inte.t her i Li\·e~ er, som vi
taenker os .det. Fan~s~ien og Virke!~:leden har saia lidt ·mec! hinanden
at gor,.
futurismen og Virkeligil•eden hel•
Ler ikke? spurgte On~el Laust og lo sk-ede ,dem C~r •af, ~aa G0st:a maa~t·e
højt.
, -love mig. at j~ skulde faa e? med
ncr ~r såa meget. vi haaber~ øn- m-ig. Gud .hvor skal jeg ~rlr,,. naar
sker Qg tror. S6gd-e Irene smægtende jeg faar pakl..'Ot det ud og sl•'<l! Semog smileGe næsten ømt; men æa lidt ·Til<'l i \'æggen, liun 1o og blinkede til
bliver vi skullet.
Irene
On-kel Laust læn-kle ~ig li~t om.
Onkel L:iust h.ar -lige kobt ·min
Saa €il< ,det <>p lor ham, hvad 'hun »Julestemnlog•. sagd-e Irene mildt og
mente. H,ad koster det Sldlder; ,der? ruvor:igl, ,de! hun rejste si.g. Onkel
spurgl<l lun og pog<:>de paa Gaasen, Lsust ,·ar nu .a·llsa-a hendes s.id!>te
der melankolsk h,,iJede ,; ·den him- Haal>, hvad li:up'el angik. ,indsaa
melske 1'F.:b1ok.age,
hun.

.la:, kneb Øjnene sammen. sukkede

og 3agdt,; •Hvad kaldea

6-.U

dct?c

,de de: · Billede, &Olil Onkel Lausl
l,avde .købt
:\J:eu \'(Od Vinduet stod Irens,, Nu er
»Julestemningen« borte, sågde hun
og &mil•de i.ronisk•bilg,r1 ud i Stuens
Tonined.
Saa l,aasede hun /1.telieret, Dør.
Udstillingen vø.r Juk.kel
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I slutninger af september mødtes repr. fra bestyrelsen med repræsentanter for
husejertoreningeme fra Kartoffelrækkerne; Lyngbyvejskvarteret og Humleby
(Vester Fælledvej) for dels at udveksle synspunkter dels evt. danne et uformelt
forum for samarbejde omkring emner af fælles interesse.
På mødet, der blev afholdt i beboerhuset i H umleby, var der en livlig
udveksling af problemer og måder at •tackle" dem på, og vi blev hurtigt enige
om, at der var interesse tor at fortsætte med at mødes 2-4 gange om året og
at udveksle adresser, så vi kunne kontakte hinanden, når der var "ugler i
mosen". Det har vi allerede haft glæde af!
På mødet orienterede vi hinanden om vores foreninger og deres aktiviteter.
Foreningerne er meget forskellige, vores er præget af en forholdsvis stabil
bestyrelsessammensætning i modsætning til de øvrige, hvor udskiftning er
hyppigere. Kontingentmæssigt ligger vi i den laveste ende! Det er også
•
karakteristisk, at vi i højere grad fremfor store enkeltinvesteringer har kunnet
klare problemerne løbende.
Kartoffelrækkeme er splittet mellem egoismeog anarki (vi gør som vi selv vil)
og ønsket om fællesskab. Man har en fællesforening, der dækker 5 gader • 2
gader er slet ikke med i foreningen. Foreningen har ofret millionbeløb på
gaderne og står nu overfor udgifter på 3-8 mm. kr til udskiftning af vandrør som man ikke kan blive enig om den tekniske udførelse af. Har bevarende
lokalplan. .
Humleby har en høj rnedlemsaktivitet og en generelt positiv holdning til ønsket
om fællesskab. Foreningen ofrer mange penge på gader og pladser. Er i gang
med drøftelser om byøkologi, drøftelser om lyslederkabler i kloakerne osv. Har
bevarende lokalplan.
Lyngbyvejskvarteret har som de eneste ikke en bevarende lokalplan. Det
betyder at bestyrelsen • med hård hånd • bruger en hel del tid og energi på at
få husejerne til at overholde servitutterne. Om nødvendigt går man rettens vej.
Bestyrelsen har indtil videre ikke problemer med at skulle fungere som
'bussemænd". Har pt. ikke planer om at gå over til bevarende lokalplan.
Af forhold af fælle,s interesse drøftede vi blandt andet mulighederne for et
fælles møde med stadsarkitekten omkring administrationen af de bevarende
lokalplaner (som næsten er identiske). Her synes især Kartoffel rækkerne al
have store problemer.
Vi aftalte at mødes igen i marts 1997, hvor vi har lovet at indkalde!
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NYE VEDTÆGTER,- HVORFOR

NU DET?

..
Foreningens nuværende "love" ~tammer fra 1985, hvor de blev udsat for en
yderst beskeden revision - grundlæggende er de væsentlig ældre.
Det betyder, at ikke kun sproget er utidssvarende, men også at lovene på en
lang række punkter er ude af trit med den måde, både medlemmer og bestyrelse ønsker foreningen administreres. Lad mig hævne nogle få eksempler:
~ Der vælges hvert år voldgiftsmænd, som ikke har været i funktion de seneste

20 år, - der er intet krav om udafbejdelse af budgetter eller referater i
forbindelse med generalforsamlingen, - der er ingen tidsf~st for fremsættelse
af forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen; - nye opgaver (feks.
beslutningen om behandling mod faraomyrer) kan i princippet kun besluttes
efter reglerne for vedtægtsændringer osv., osv. ..
l praksis har bestyrelse og medlemmer levet i nogenlunde fordragelighed med
vedtagne henstillinger om at bestyrelsen skulle udarbejde budgetter, udsende
referat fra g_eneralforsamlingen inden for en bestemt tidsfrist, at foreningen
dækker udgifter til bekæmpelse af faraomyrer mm.
Uanset det positive i denne fordragelighed, har vi i bestyrelsen ment, at nu
var lovene så meget Ude af trit med "virkeligheden•, at det var på tide at få
dem grundlæggende moderniseret og revideret.
MEN ...... sporene skræmmer. I de knap 18 år, jeg har siddet i bestyrelsen har
vi 2 gange uden held forsøgt at få moderniseret lovene. En lovændring kræver
at halvdelen af medlemmerne møder op til generalforsamlingen (hvad de
sjældent gør) og at mindst 2/3 stemmer for.
Hver gang har vi skullet have 2 generalforsamlinger - på den første er
forslaget efter intens debat vedtaget med stort flertal. Og på den efterfølgende
generalforsamling er forslagene faldet - fældet af medlemmer, der ikke var
mødt til den første generalforsamling, med beskyldninger om at forslagene
gav bestyrelsen eller generalforsamlingen mulighed for uhyrligheder!
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En modernisering af vedtægterne er en stor arbejdsopgave, der også koster
foreningen en del penge, så vi håber IKKE, at.vi skal have den oplevelse igen,
men vl vil gerne opfordre medlemmerne til at deltage i debatten om forslaget til
nye vedtægter INDEN generalforsamlingen,- og så møde talstærkt op til selve
generalforsamlingen i februar, så vi - etter en god debat - kan få forslaget
vedtaget endeligt!
Forslaget er opstillet, så det er nemt at sammenligne de gamle love med det
nye forslag til vedtægter. Der er dog en enkelt fejl, idet den gamle § 7 stk.1
ikke er gledet ud, som det fremgår af opstillingen, men fortsat er at finde nu
som §13 stk. 6.
•

Af væsentlige ændringer skal jeg især pege på, at vi har valgt at beskrive
foreningens opgaver mere overordnet i selve vedtægterne, og til gengæld lade
den helt præcise beskrivelse af de enkelte opgaver, - reparation af hovedvandrøret med dets stikrør osv. • reparation af kloakledningen med dets stikrør
osv. være et bilag til vedtægterne.
Der er lagt en økonomisk begrænsning ind, så økonomisk omfattende
beslutninger s~!il vedtages efter reglerne for vedtægtsændringer.
Endelig er hele regelsættet omkring generalforsamlingen strammet op i
overensstemmelse med de senere års praksis, som noget nyt foreslår vi i den
forbindelse, at vi fremover holder generalforsamling på en fast dag (sidste
tirsdag i februar måned).
1 arbejdet med de nye vedtægter, har vi brugt vedtægterne fra de øvrige

foreninger med byggeforeningshuse og fået ideer dertra. Inden generalforsamlingen vil vi også sørge for, at foreningens advokat går forslaget igennem.
Men lige nu er det vores egen debat der er den vigtigste! Vi håber på en god
debat og vil gerne h~ve evt bemærkninger (afleveres til formanden, Chr.
Sanne, Heisesgade 49) senest søndag den 5. januar 1997.

GOD. JUL OG GODT NYTÅR
Christian Sonne
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Forslag til nye vedtæ.,ater

Nuværende vedtægter i henhold til
håndbog for husajerc'

Titel

Titel

Vedtægter for Husejerforeningen i Strandvejskvarteret

Love for Husejerforeningen i Strandvejskvarteret

N.avn og formål
§l

Foreningens navn er "Husejerforeningen i
Strandvejskvarteret"

0

§ 1, stk 2

§ l

Foreningens formål er gennem samvirke
at varetage medlemmernes fælles anliggender og interesser som husejere.

Foreningens fon:nlil er at varet.age medlemmernes fælles anliggender og interesser som husejere samt at billiggøre forbedringer og drift af ejendommene gennem ~amvirke.
-

Foreningens opgaver
§2
Foreningen skal sørge for etablering,
modernisering, vedligeholdelse og drift af
fællesårea!er, fælles gader og fælles ledningsnet m. v_., der hører under forenin-

§ 2, afsnit 1

Foreningen~ formål søges opnået gennem
fælles anlæg, abonnementer og andre
fælles aftaler.

g.en.
§ 2, stk 2

Foreningen kan varetage andre af medlemmernes interesser som husejere efter
generalforsamlingens beslutning.

0

§ 2, stk 3

Omfanget af foreningens opgaver jfr. stk l
og 2 fremgår af bilag I til vedtægterne.
Bilaget revideres efter generalforsamlinI
gens beslutninger.
I

lV!edlemmerne
6, af.snit la

§3

§

Foreningen:; medlemmer er <le personer,
selskaber eller boligforeninger, der ejer et
hus indenfor foreningens område. Der er
et medlemskab pr. hus.

Enhver, der er ejer af et af de af Arbejdernes Byggeforening opførte huse i
Strandvejskvarteret, skal være medlem af
Husejerforeningen.
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I

2

,,
§3,stk2

..

I henhold til det otiginale skøde, der er
lyst som deklaration på husel, er enhver
ejer pligtig til at være medlem af Husejerforeningen.

Ejerskifte
§4
En ny ejer indtræder i foreriingen med den
tidligere ejers rettigheder og forpligtelser
med overtagelsesdagen af huset som skæringsdato.

i'!

I
§ 6, afsnit lb

Overtages huset af en ny ejer, indtræder
denne i den tidligere ejers rettigheder og
pligter.

§ 4, stk 2
Den ny ejer hæfter for eventuelle restancer til foreningen.

•

6, afsnit 3

§ 4, stk 3

§

Ejerskifte eller overdragelse meddeles til
ka6sereren af den nye ejer.

Ejerskifte skal meddeles til kassereren.

4, stk 4
Overdragelse til ægtefælle, fælles medejere og/eller livsarvinger betragtes ikke
som· ejerskifte.

§ 6, afsnit 2b

§

Overdragelse til ægtefælle, fælles medejere og/eller livsarvinger betragtes ikke
som ejerskifte.

Den nye ejer betaler et indmeldclsesgebyr,
fastsat af generalforsamlingen.

6, afsnit le
Nye ejere betaler et indmeldelscsgebyr,
der fastsættes af generalforsamlingen

§ 4, stk 6

§ 6, afsnit 2a

Ved indmeldelse udleveres et eksemplar af
foreningens vedtægter og regulativer, ~amt
en introduktion til foreningen.

Ved indmeldelse udleveres et eksemplar af
foreningens love og regulativer.

.§

4' stk 5

§

Generalforsamling
§5

§ 17, afsnit l

Ge,,eralforsarnlinger. er foreningens øver•
ste myndighed

Generalforsamlingen har den øverste myn•
<lighed i alle foreningens anligge:ider inden for de regler, der er fastsat i lovene.

§ 5, stk 2

§ 17, afsnit 2

Adgang til genera1forsam\inge:i har enhver, der er medlem af foreningen, eller
ved skriftlig fuldmagt repræsenterer et
medlem af foreningen .

Adgang til generalforsamlingen har enhver, der er medlem af foreningen, eller
som ved skriftlig fuldmagt repræsenterer
e, medlem af foreningen.

•

3
§ 3,

stk 3

Personer, der hører til medh:mmcts husstand, har adgang til at overvær~ generalforsamlingen.

,;

§ 5, stk 4

På generalforsamlingen vælges en dirigent. Der udarbejdes referat over de
beslutninger, der er truffet på generalfor•
samlingen. Dirigenten godkender referatet
med sin underskrift. Referatet udsendes af
bestyrelsen til medlemmerne sr.~.rest muligt og senest tO måneder efter generalforsamlingens afholdelse.

.

Geoeraiforsamlingsbeslutninger
§6
På generalforsamlingen kan der kun afgives en stemme pr. hus, uanset ejerforhold,
j fr. para 3 stk I,
§ 6, stk 2

Stemmeafgivningen på generalforsam!ingen kan ske ved skrifclig fu\dm,.gL
logen kan ved fuldmagt repræsentere mere
end to medlemmer.
§

6, stk 3

§ 17, afsnit 3
lngen kan ved fuldmagt repræsentere mere
end 2 medlemmer.

§ 18, afsnit la

Afstemninger på generalforsa:nlinge:; sker
ved håndsoprækning med:ni:idrc mindst 10
medlemmer på generalforsamlingen eller
dirigenten forlanger skriftlig afstemning.

Alle afste1nnings:r foregår ved håndsoprækning, såfremt ikke mindst 10 husejere
forlanger den skriftlig, ...

§ 6, stk 4

§ 18, afsnit lb
... og alle forslag vedrørende foreningen,
undtagen lovændring, afgores ved simpel
stemmeilertal.

Almindelige beslutninger træffes vec
simpel stemmeflerhed, men ved vedtægtsændringer og beslutninger om store
anlægsarbejder eller aktivicetslldvidelser
kræv~s, at mindst halvdckn af medlemmeme er mødt og mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for.

4
§

6, stk 5

Er det fornødne antal medlemmer ikke
tilstede, men mindst 2/3 af de afgivne
stemmer er for forslaget, indkaldes til en
ny generalforsamling, der skal afholdes
inden en måned.
På den nye generalforsamling kan forslaget vedtages, når mindst 2/3 af de
afgivn_e stemmer er for forslaget uden
hensyn til antallet af fremmødte medlemmer.
§ 6, stk 6
Vcd større anlægsarbejder eller aktiviletsudvidelser forstås arbejde(, hvor den samlede udgift overstiger foreningens samlede
årskontingent.
O.r_dinær generalforsamling
§7
Ordinær generalforsamling afholdes hvert
år den sidste tirsdag i februar måned.
§ 7, stk 2
Otte dage inden generalforsamlingen
·udsendes:
I. Dagsorden
2. Bestyrelsens beretning for det sidste
regnskabsår
Forslag
til beslutning, herunder ind3.
komne forslag
Revideret
regnskab med rcvisionspå4.

tegning
5.

12

Forslag til budget og kontingent

§ l&i afsnit 3a
Er der ikke mødt det til vedtagelse fornødne antal medlemmer, men forslaget i
øvrigt er vedtaget meå 2/3 sf de mødte
stemmer, indkaldes i løbet af 21 dage en
ny generalforsamling, hvor ændringen kan
vedtages, når mindst 2/3 af de mødte
stemmer derfor uden hensyn til de mødtes
antal.

•

..

I
I

§ 15, arsnit le

Den ordinære generalforsamling afholdes i
februar måned.
§ 15, afsnit la

General forsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel

l
'

5
§ 7,

stk 3

Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Beslyrelsens beretning for det sidste
regnskabsår til godkendelse.
3. Regnskab for det sidste regnskabsår til
godkendelse
4. Forslag til beslutning
5. Vedtagelse af budget og fastsættelse
af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter
7. Valg af revisorer og revisorsuppleant
8. Eventuelt

§ 15, afsnit lb

·-· og, med angiven dagsorden
§ 15, afsnit ld

På denne fremlægger beslyrelsen det
reviderede årsregnskab til godkendelse.
Der gives en oversigt over foreningens
virksomhed i det forløbne år, foreningsanliggeoder drøftes, og tillidsmænd vælges.

•

§ 7, stk 4
Forslag, der ønskes behandle! på den
ordinære generalforsamling, sk-.1 være
formanden i hænde senest den l. februar.

-

§7,~ik5
Behandling af forslag kan afvises af generalforsamlingen, såfremt forslagsstillercn eller en repræsentant for denne ikke
er til stede. ..
§ 7, stk 6

Ændring af foreningens vedtægter kan kun
ske på en ordinær generalforsamling.
Ændringsforslag skal udsendes til medlemmeme sammen med dagsordenen.

0

18, afsnit 2n
Forandringer af lovene kan kun vedtages
af en generalforsamling,
§

Ekstraordinær ienernlforsamliug

§8

§ 16, afsnit la

Ekstraordinær generalforsamling skal
afholdes, når mindst 40 af medlemmerne
skriftligt udtrykker ønske herom. Begæringen indleveres til bestyrelsen med angive!•
se af dagsorden. Mindst 3/4 af de medlemmer, som forlanger en ekstraordinær
generalforsamling aflfoldt, skal personligt
være til stede, for at denne har gyldiglied.

Ekstraordinær generalforsaml:ng .. . senest
21 dage efter, at mindst 40 husejere i et
opgivet øjemed har indgivet skriftlig
begæring herom til bestyrelsen.

8, stk Z
En begæret ekstraordinær gcneralforsamling skal afholdes senest en måned efter
begæringens modtagelse. Juli måned
medregnes ikke i denne frist.
§

13

6
§ 8, stk 3

§ 16, afsnit Ib

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær
generalforsamling, når den f:inder det
nødvendigt.

E(straordinær generalforsamling afholdes
så ofte, bestyrelsen finder det nødvendigt,

§ 8, stk 4

Indkaldelse til ekstraordinær generalfor•
samling skal ske med 14 cages varsel med
angivelse af dagsorden.
Bestyrelsen
I,

§9
Generalforsamlingen vælger en hestyrelse
på fem medlemmer til at varetage foreningens daglige drift

§ 10, afsnit la
Til at lede foreningen vælger generalforsamlingen 5 bestyrelsesmedlemmer ...
•

§ 9, stk 2

§ 10, afsnit lb
... der skal være ejere i flg. tinglyste skøde.

Valgbare er personer, der er medlemmer
af foreningen, eller personer. der er bemyndige! til at repræsentere selskaber
eller boligforeninger, som er medlemmer
af foreningen

,.

§

Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsiimling for 2 år ad gangen, således at der afgår 2 medlemmer på lige
årstal og 3 på ulige årstal; Genvalg kan
finde sted.

Valget gælder for 2 år, dog således at de
hvert år afgår henholdsvis 3 og 2 medlemmer.

§

9, stk 4

Der vælges en første og en anden supp\eant til bestyrelsen på generalforsamlingen.
Suppleanterne vælges for et år ad g~.ngen.
Genvalg kan finde sted. En suppleant
træder i funktion ved et bestyrelses.nedlems afgang.

I
I.

§

9, stk 5

Bestyrelsen konstituerer sig selv ved valg
af formand og næstfor~and på det første
bestyrelsesmøde-efter generalforsamtin-

gen.
§ 9, stk 6

Meddelelse om bestyrelsens sammensætning og adresser sendes skriftligt til medlemmerne: senest sammen med refera: fra
generalforsamlingen.

14

10, afsnit le

§ 9, stk 3

§

10, afsnit 2

Endvidere vælges 2 beslyrelsessuppleanter, de.es valg er 1-årigt, de træder i
funktion ved afgang. r forfaldstilfælde kon
såfremt bestyrelsen træffer beslutning
herom. Suppleanterne fungerer indtil den
'
førstkommende generalforsamling.

l 0, afsnit 4
Bestyrelsen konstitu::rer sig med formand,
næstformand og sekretær

§

,.

7
§ 9, stk 7

Bestyrelseshverv er'ulønnede. Formanden
og kassereren honoreres med e( grundbeløb efter generalforsamlingens beslutning.
Beløbene pristalsreguleres.
§ 9, stk 8
Foreningen yder tilskud til formandens og
kassererens telefonudgifter efter generalforsamlingens beslutning.

§ 10 afsnit 5
Forffianden og kasserefeo honoreres efter
generalforsamlingens bestemmelse.

§

10, afsnit 6

Foreningen afbolder udgifterne i forbindelse med formandens telefon samt yder
tilskud til kassererens telefon svarende til
grundbeløbet af en hel telefon.

Bestyrelsens arbejde
10
Bestyrelsen varetager den daglige ledelse
af foreningens virksomhed, som den er
beskrevet i para 2.
§

•

§ IO, stk 2

Bestyrelsen fastlægger sin egen forret•
ningsorden.
§

10, stk 3

Bestyrelsen kan indgå aftaler om vedligeholdelse af fællesarealer og gader og om
etablering, drift og vedligeholdelse af
andre fællesanliggender, der er godkendt
af generalforsamlingen.
§ 10, sik 4

Bestyrelsen afholder møde så ofte, formanden eller to bestyrelsesmedlemmer
finder det nødvendigt, dog mindst fire
gange årligt.
§ 10, stk 5

§ 10, afsnit 4b

Der tages referat over de heslutninger,
som træffes på bestyrelsesmøderne. Referatet skal godkendes på det næstfolgende
bestyrelsesmøde.

(Bestyrelsen) fører en forhandlingsprotokol over sin virksomhed.

§ 10, stk 6

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når
mindst tre af bestyrelsesmedlemmerne er
tilstede ved bestyrelsesmødet.
§

10, stk 7

Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

15

8
§ 10, stk 8

.;

Bestyrclsessuppleanterne har ret til at
deltage i bestyrelsesmodeme uden stemmerct.
§ 10, stk 9

Kassereren, der skal være medlem af
foreningen, vælges af bestyrelsen. Kasse·
reren har, såfremt denne ikke er medlem
af bestyrelsen, ret til at deltage i bestyretsesmødcme uden stemmeret.

,,

I

§ 10, afsnit 4c

Kassereren skal være medlem af for•
eningen og vælges af bestyrelsen.

Økonomi
'i

§ 11

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
§ 11, stk 2
'

Medlemmerne betaler et årligt kontingent,
~stsat af generalforsamlingen.

I,

I'

§ 11, stk 3

Bestyrelsen skal placere foreningens likvider i et anerkendt pengeinstitut på en
sådan måde, at en tilfredsstillende forrentning opnå_s.

I'

§

11, stk 4

Den kontante kassebeholdning må ikke
overstige et beløb, der svarer til fem
gange et årligt medlemskontingent.

13, afsnit 1
Regnskabsåret er kalenderåret.

§

§ 6, afsnit ld

... generalforsamlingen, som også fastsætter kontingentet.
§ 14, afsnit 2

De øvrige penge skal efter bestyrelses
bestemmelse indsættes på girokonto,
sparelæsse eller anbringes i solide kreditforeningsobligationer. Bestyrelsen træffer
ligeledes bestemmelse om værdipapirernes
forsvarlige opbevaring.
§ 14, afsnit l

Den kontante kassebeholdning må i kkc
overstige l000 kr.

•

§ 11, stk 5

Bestyrelsen kan til den daglige drift oprette en kassekredit på indtil 25 procent af
den samlede årlige ko:itingcntindbetaling.
1I

I

§ll , stk6
Bestyrelsen kan efter generalfor.~amlingens
godkendelse til konkrete formål optage låo
i et anerkendt pengeinstitut.

'

§ 8, afsnit 2

Bestyrelser. er bemyndiget til at optage lå~
til finansiering af anlæg, der er vedtaget
på en generalforsamling.

Revision
§ 12

Generalforsamlingen vælger to revisorer
og en revisorst1pplean1.

16

10, afsnit 3a
Desuden vælges 2 revisorer ... og I rev isorsuppleant

§

9
§ 12, stk 2

§ 10, afsnit 3b
... ~ revisorer), hvis Jalg er 2-årigt,

Revisorerne vælges· for to år, således at
der afgår en hvert år. Genvalg _kan finde
sted. Revisorsuppleanten vælges for et år.

således at de afgår skiftevis, ... (revisorsuppleant) (hvis) valg er 1-årig.

§ 12, stk 3

§

Revisorerne skal udføre både regnskabsmæssig og kritisk revision

Revision af foreningens regnskab foretages ved regnskabsårets afslutning. Ved
revision fremlægges ikke blot regnskabet
med bilag, men også medlemsbog, kvitteringshæftcr, sparekassebøger og øvrige
værdipapirer. Fra revisionen sendes regnskabet til formanden, hvis pligt det er
skriftligt i kassebogen at besvare revisionens mulige. anmærkninger.

13, afsnit 2

Medlemmernes forpligtel~er
§ 13

§ 9, afsnit 1

Kontingent betales en gang årligt. O;>krævning udsendes senest I. april.

Koo.tingentet betales en gang årligt, den l.
april, og opkræves af kassereren ved
udsendelse af giroblankener.

§ 13, stk 2

§ 9, afsnit 2a

Har et medlem ikke betalt ser:est den I.
maj pålægges en bøde, hvis størrelse
fastsættes af-generalforsamlingen. Opkrævningen af bøden sker i forhindelse
med udsendelse af en skriftlig påmindelse.

Betales kor.tingeotet ikke senest 31. maj,
bliver den manglende kontingeotindbetaling overgivet til retslig inkasso ...

§ 13, stk 3

§

Bringes betalingsforholdet ikke i orden
senest 14 dage efter påmindelsens afsendelse, inddrives det skyldige beløb og <le:i
i stk 2 nævnte bøde ved retslig inkasso.
Alle omkostninger i forilindelse med
inddrivelsen betales af medlemmet.

... og de dermed forbundne omkostninger
pålagt husejeren.

§

13, stk 4

Et medlem, der skylder kontingent til
foreningen, har ikke stemmeret på generalfor.~amlingen. Medlemmet k2.n ikke
vælges til tillidshverv.

§13,stkS
Det påhviler medlemmerne at overholde
de regulativer, som er vedtaget på forcningcns generalforsamlinger.

9, nf:Snit :Zb

I § 17, afsnit 4
Stemmeberettiget er den, der k2.n fremlægge sidste kontingentkvittering.

I
§5

Det påhviler husejerne af overholde foreni:igens regulativer.

17
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§ 13, stk 6

.,

Et medlem er forpligtet til, når gade eller
fortov opbrydes p.g.a. arbejd~r, som er
foreningen uvedkommende, da at foranledige disse retableret for egen regning.
§ 13, stk 7

§4

Foreningen afholder ikke udgifter til
skader, der .skyldes manglende vedligeholdelse eller fejl, der kan tilregnes medlemmet.

Hvis en husejers forsømmelighed er sky!d
i reparationer henhørende under foreningen, påhviler det ejeren selv at betal~
omkostningerne ved istandsættelse.

I

F-oreningens opløsning
§ 20, afsnit la

Foreningen kan opløses på en generalforsamling, efter samme afstemningsregler,
som gælder for vedtægtsændringer.

Foreningen kan opløses, når mindst 2/3 af ;
det samlede medlemstal stemmer derfor,

§ 14. stk 2

§ 20, afsnit Ib
og generalforsamlingen tager da bestemmelse over foreningens midler.

Efter vedtaget opløsning af foreningen,
lil,-viderer dennes advobt herefter foreningen efter lovgivningens regler herom.

1

Ved beslutning om opløsning vil hvert hus
være pligtig .til at være medlem af en
gadeforening. Denne pligt er nedfældet i
hvert enkelt skøde. Gadeforeningerne
overtager de fælles forpligtelser, så som
vedligcholdel~e af vej, kloak m.v.

Slutafsnit
Disse love er vedtaget på generalforsam]ingen deri ..• februar 1997.

Slutafsnit
Disse love er vedtaget på generalforsam!ingen den 20. februar 1985, og senere
rettet på generalforsamlingen den 18.
marts 1993.
§ 2, afsnit 2

Foreningen afholder således udgifter til:
2, afsnit 3
a. Reparation af hovedvandrøret med dets
stik.rør inkl. klokken og indtil stophanen
§

'

§ 2, afsnit 4
b. Reparation af kloakledningen med dens
stikrør indtil gård-brønden og selve brønden

'

1s

I

l

§ 14, stk 3

!I

'l

§ 14

.,

l

§ 2, afs•it S
c. Alle repaiatlontr ~1'11 følge af for-

eninge.11s opgr"vning j gåJd og gade
§

2, afsnit 6

d. Vedligeholdelse af gader, foriovo og
gadebtøcdcn~ fomødne rensning und-

uger, Kildcv-,:Jdsgade og undskf(l:U.gadc
§ 2, •fsnil 7
e. DeJl lovbefalede t ~Ja:gnir.g af rotteiif\
samt den af foce:,i;,gtr. tegnede a.ns,"ats., for1ik:ing

§ 2,

rusnit 8
f. Anl~g og d=ifc i.f f:::llcsanten~ea.-,Jæi
ind tH tilslutn:!lgen til d~ ~kelte h1Jse og
lignende: fælles iostallt:dot1er, som gcneralforsamlingen vcdkgcr med dtn fo!'
vc:dl.ægtsa::ndririger fomåclr.c majo:itet
§ 2. af~nit 9
g. Fæl1es forsikringer og :.HSVL'"eflCe

aQormemc:r,tcr

afsnit lO
h. Reparation af hovedsikringskassen og
<:i-stik.Joon;ngerne.
§ 2,

~

§3

I

NM der vise: sig T.langler ved en af de
under § 2 n~vnte ilcle, må det mel<les
1kriftligt ti! formanden, oorn da ~mrnen
r.:00 bestyrelsea skal forznlcdige det
is.~ndS2t hurtigst r.ailigt.
7, afsnit 1
Nlt gade eller forto, dpb:ydes på grvnd

§

-~

af artiejder. som er foreningen uvedkom-

mende, et vedkommende h~s.jor fo,pligtet til at forznlcdiie d:sse sat i tilw.Jig
stand igen for egen regning. Hvis n.dkorr.mcnde husejer un~lader at sa:tte såvel
gule som fortov i s:and igen hurtigst
mu:;gt. e:- foreningect ved sin best)'telsc
forpligtet til på medle~memcs \'egne at
søge disses ret respekteret eventuelt vec
søgsmål, hvo, bestyrelsen c!a skal ~
rette sags.0gcr r.:eC. san·11t1e virkning og
ret, som IUfatdec de enkelte. mc:d:Cmmer
ifc?ge deres .skode.
§ 8,

afsnit l
Udførelse af som-e ilrl>,;jdcr .sl<al fo!\ld
vec:H.a:,~s af en gener...Sforu.mling. På forc-ninge.r1s vegne afslutte:- besty:-els.:n Scontral<~r med entreprenører og vog:)mæ~d.
Disse kontraktec oeker.dtgo= for med•
lcmme:-ne vec førstkommende: gcncralfo:.samling.

'

f 10, afsoil 3c
Desuden vætgc.s •.. 3 voldgiftsma:nd og 1
voldgiftssuppleant, disse v.ilg er I-årige,

'

§li

'
1

..

'

V0Cci.giftsmær.dee1es l;v:rv er ~ dømme i
al~e t•,.jvls- og 1tt\C:3spørgsmål inden (o:
fo,enin_geos o:nradc, Voldgilte11s afgan,1ser er entelige.
§12
Enh.ver husejer, som~• bosiddcnee.;
kvarteret, og so~ i c.Je sidste 4 år ikke har
beklædt e:) r!IHåipos.t ind-en to( for-

.

cninge11, e: ptig:ig tit al m<Jd~ge et pi
ham falde: valg.
1

j i l3. afsnit 3
· Revisionen. har :e~·,n \lar,mcldt revision.
§ 19
FQrcning,e;') er medlein af Ø~tecb;-o.s Grunl.!ejecforcning, som yder husejerne. bist.atid
over for lt:.ji:re.
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NYTÅRSFYRVÆRKERI
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A~er i år er der arrangeret
ny.tårsfyrværlteri på
Xildevælds Torv.

Det starter ca. 00.45 - når den
sidste bus eJ," kørt igennem.

K)Mdiri'

Carsten Jleiff har lovet at ,n;å. for a::ttyringen og Tivoli,s
fyrværkerrimester står for knaldet.
Beboere der vil støtte arrange$entet kan incihetale bidr~ til:
KusejerforeniJ;itan.s sektetær Niels Ingvartsen, Kor:ne.mansgade 29

eller sikrere til:

•

Busejerforf'ningellS kasserer Oluf Grel.sen, Kllluausgade 46
• der ryger de lige~ "Jta,;sen·.

Der kan og.så incibetales bidrag på Girokonto nr. 8 13 31 58

0

Are ts ju IeROrt

DobbeltROrt trykt i 4 farver med motiv fra torvet

I

Kortet er tegnet af
·' Ulla de Frey • som iøvrigt
-~ tidligere h.ar boet i vort
..:...'' harter.
Til kortet hørf!r en smuk
kvalitet.~kuvert, og prisen
er pr. sæt

,I

I

kort kr. 8,3 kort kf. 20,10 kort kr. 60,Kortene er klar til salg fra
lørdag den7.december

Chriijtian Sonne
He.isc;gade 49

Jan Væver
Pre8enta

Jmgen Ka:rnst.rup
Nids W. Ga<lesg. 19

Ø~terlm,gutlr 167
(indgang Borge;rvængct)

J\icls lngv artsen
ilhent i du,,u:tin,crnc 9-17
Hornernausgnde 29 p~ hverclag,,
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Jan'Vævcr
Kildevældsgadc 13
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Husejerforeningen

i Strandvej$kvartcre1

HuseJe
• r'f. oren1ngen
.
.I Strand veis·
• kvarteret
afholder

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
i mødesalen på Kildevældsskolen, Bellmansgade 5 A
Tirsdag den 18. marts 1997 kl. 19.30
-

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent
Endelig vedtagelse af forslag til nye vedtægter
Indkomne forslag ( 2, 3 og 4), udsat fra den ordinære generalorsamling,
Eventuelt

Referat fra den ordinære generalforsamling, inkl. det godkendte forslag til nye vedtægter, vil
blive omdelt inden den ekstraordinære generalforsamling.
Vedtægtsændringer kræver, at mindst halvdelen af husejerne møder til generalforsamlingen og
at mindst 2/3 af de mødte stemmer for. Er der ikke mødt et tilstrækkeligt antal husejere, men
forslaget i øvrigt ar tiltrådt med 2/3 af de mødte stemmer, indkaldes i løbet af 21 dage til en ny
generalforsamling, hvor ændringen kan vedtages, når mindst 2/3 af de mødte stemmer derfor, •
uden hensyn til de mødtes antal.
På generalforsamlingen den 25. februar, blev forslaget til nye vedtægter vedtaget med stor
majoritet, men der var ikke mødt tilstrækkeligt mange til en endelig vedtagelse. Vi skal derfor
have en ekstraordinær generalforsamling for at få en endelig vedtagelse af de nye vedtægter.

Bestyrelsen opfordrer derfor husejerne til at møde op på den
ekstraordinære generalforsamling, så vi kan få vedtaget de nye
vedtægterf

'

;,gensyn!

¼~
Christian Sonne
Formand

8. marts 1997
lloscjcrforeningen

i Str.1nd1.:i,j11l:.vuccret

OBS OBS OBS OBS OBS OBS

BESTYRELSEN FOR HUSEJERFORENINGEN KOMMER
BRØNDBY I FORKØBET!
Vi tror på konkurrence, men ikke på, at generalforsamlingen kan
konkurrere med Brøndbys kamp mod Tenerife. For ikke at stå der
alene, har vi valgt at rykke tidspunktet for den ekstraordinære
generalforsamling frem, så fodboldentusiasterne kan nå det meste
af kampen. De eksisterende "love" gør det desværre ikke muligt at
ændre datoen for generalforsamlingen.
Den ekstraordinære generalforsamling afholdes derfor:

TIRSDAG D. 18. MARTS KL. 18.00 !li!
~ fortsat i mødesalen på Kildevæl.dsskofen. Bemærk altså

det

ændrede tidspunkt.
Med denne orientering følger referat fra den •Ordinære generalforsamling, samt revideret forslag til nye vedtægter. Bestyrelsen skal påny opfordre husej'erne til at møde op på den ekstraordinære generalfoJsamling, så vi med solid opbakning kan få
vedtaget de nye vedtægter endeligt.

Æensy

Formand

u,;mt f¼..7 a tM mø.,; ·

Hu:,;~jcrfore1iin_g.:l'I

Vedtægter for Husejerforeningen i Strandvejskvarteret

i Sccandvcj...kv.u1er~t

§

I

Navn, formål og opgaver
Foreningens navn er "Husejerforeningen i Sttamlvejsk.var-

teret"
Stk 2

Foreningens formål er gennem samvirke at varetage medlemmernes fælles anliggender og interesser som husejere.

Stk 3

Foreningen skal således hlandt andet sørge for etablering,
modernisering, vedligeholdelse og drift af fællesarealer,
tælles gader og fælles ledningsnet m.v., samt i øvrigt
varetage andre af medlemmerne$ fælles interesser, efter
generalforsamlingens beslutning.

Stk4

Som et le.d i varetagelsen af foreningens opgaver, kan der
vedtages regulativer. ·

§2

Medlemmerne

Foreningens medlemmet er de den/de tinglyste ejere af et
hus indenfor foreningens område. Der er et medlemskab
pr. hus.
Stk2

J henhold til det originale skøde, der er lyst som deklaration på buset, er enhver ejer' pligtig til at være medlem af
Husejerforeningen.

§3

~jerskifte
En ny ejer indtræder i foreningen med den tidligere ejers
rettigheder og fo'l)ligtelser med overtagelsesdagen af buset

som skæringsdato.
Stk 2

Stk 3

Pen ny ejer hæfter for eventuelle :restancer til foreningen.
Ejerskifte eller ovcrdrageL~e meddeles til l<a~sereren af den

.nye ejer.
Stk 4

Ved ejerskifte betales et indrneldelsesgebyr, fastsat af generalforsamlingen.

Stk 5

Ved indmeldelse udleveres et eksemplar af foreningens
vedtægter og regulativer, .samt en introduktion til foreningen.

2
Stk 6

Ved overgang til ægtefælle, registreret partner, samlever,
medejere og/eller livsarvinger betales ikke indmeldelsesgebyr.
,.,

§4

GeneralforSl(mling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed

Stk 2

Adgang til generalforsamlingen har enhver, der er medlem
af fure.aingen, eller ved skriftlig fuldmagt repræsenterer et
medlem af foreningen.

Stk 3

Personer, der hører til medlemmet~ husstand, har adgang
til at o:vervæ!e generalforsamlingen.

Stk 4

Bestyrelsen udarbejder referat over-de beslutninger, der er
truffet på generalforsamlingen. Dirigenten godkender refe-

ratet med sin underskrift. Referatet udsendes af bestyrelsen
til medlemmerne snar~ muligt og senest to n)åneder efter

general.forsamlingens afholdel~e.

§5

Generalforsamlingsbeslutninger
På generalfoJ:S11rolingen kan der kun afgives en stemme pr.
hus, uanset ejerforhold, jfr. para 2 stk I,

Stk 2

Stemmeafgivningen på generalforsamlingen kan ske ved
skriftlig fuldmagt. Ingen kan ved fuldmagt repr~sentcrc
mere end to medlemmer.

Stk 3

Afstemninger på generalforsamlingen sker ved håndsoprækning medmindre mindst 10 .medlemmer på generalforstiI.1llingen eller dirigenten forlanger skriftlig afstenll)ing.

Stk 4

Almindelige beslutninger, herunder hcslqtninger om regulativer, træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved vedtæ~ændringer kræves, at mindst halvdelen af medlemmerne er
mødt og mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for.

'

Er det fornødne antal medlemmer ikke tilstede, men
mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkal-

der bestyrelsen til en ny generalforsamling, der skal afholdes inden en måned.
På den nye generalforsamling kan forslaget vedtages, når
mindst 2/3 af de afgivne ~temmer er for forslaget uden
hen~-yn til antallet af fremmødte medlemmer.

3
§6

Ordinær generalfoi:sa.mling
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år den sidste
tirsdag i februar måned. Efter be~tyrelsens skøn kan datoen
ændres til en anden dag i samme uge, ved sktiftlig meddelelse senest 30 dage før.

Stk 2

Senest 14 dage ~den generalforsamlingen uqsender
hestyrcl.-.en:
1.
2.
3.
4.

5.
Stk 3

Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:
1.

Valg af dirigent

2.
3.

Bestyrelsens beretning for det sidste regnskabsår
Regnskab for det sidste regnskabsår til godkendelse
Forslag til beslutning
Vedtagelse af budget og fu.~tsættelse af kontil!gent
Valg af hestyrclsesmedlemmer og suppleanter
Valg af revisorer og revisorsuppleant
Eventuelt

4.
5.
6.
7. .
8.
Sil: 4

Dagsorden
Bestyrelsens beretning for det sidste regnskabsår
Forslag til heslutning, herunder indkomne forslag
Revideret regnskab med revisionspåtegoing
Forslag til budget og kontingent

Forslag, der ønskes behandlet på den,ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest den 24.
januar.

Stk 5

Behandling af forslag kan afvises ~f generalforsamlingen,
såfremt forslagsstUleren eller en fuldmægtig for denne ikke
er til stede.

f

Ek:!ltraordinær generalforsamling

7

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst
40 af medlemmerne skriftligt udtcy~r ønske herom. Begæringen indleveres til bestyrelsen med angivelse af dagsorden. Mindst halvdelen af de medlemmer, som forlanger
en ehtraordinær generalforsamling afholdt, skal personligt
være til stede, for at denne har gyldighed.
Stk 2

En begæret ekstraordinær general1orsamling skal afholdes
senest en måned efter beg-.eringens modtagelse. Juli og
december måned medregnes ikke i denne frist.

4

Stk 3

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når den finder <let nødvendigt.

Stk 4

Indkaldelse til ekstraor<linær generalforsamling skal ske
med 14 dage.s varsel med angivelse af dagsorden.

§8

Bestyrelsen

Genernlforsainlingen vælger en bestyrelse på fem medlemmer til al varetage foreningens daglige drift.
Stk 2

Valgbare er medlemmer, <ler er tinglyste ejere eller personer, der er bemyndiget til at repræsentere juridiske
personer, som er medlemmer af foreningen

Stk:3

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år adgangen.
Der afgår 2 bestyrelsesmedlemmer på ulige årstal og 3 på
lige årstal. Genvalg kan finde sted.

Stk 4

Der vælges en første og en anden ~uppleant til bestyrelsen
på gcneralforsa!Dlingen. Suppleanterne vælges for et år ad
gangen. Genvalg kan finde sted. En suppleant træder i
funktion ved et bestyrelsesmedlems afgang.

Stk 5

Bestyrelsen konstituerer sig selv ved valg af formand og
næstformand på det tørste bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Stk6

Meddelelse om bestyrelsens sammensætning og adresser
sendes skriftligt til medle~eme senest sammen med
referat fra generdlforsamlingcn.

Stk 7

.Be~tyrclscshverv er ulønnede.

-

1;ormanden og kassereren honoreres med et grundbeløb,
og foreningen yder tilskud til formandens og kassererens
telefonudgifter efter generalforsamlingens beslutning. Beløbene pristalsreguleres.
§9

Bestyrelsens arbejde

)3estyrelsen fa~tlægger sin egen forretningsorden.
Stk 2

Bestyrelsen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening.

Stk 3

Bestyrel~en afholder møde så ofte, forman<len eller to
bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt, dog mindst
fire gange årligt.

5
Stk 4

Der tages referat over de beslutninger, som træffes på
bestyrelsesmøderne. Referatet skal godkendes på det næstfølgende bestyrelsesmøde.

Stk 5

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mincht tre af bestyrelsesmedlemmerne er tilstede ved bestyrelsesmødet.

Stk: 6

Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpel stemmeflerhed.
I tilfælde af stemmelighed er fonnandea5 stemme afgørende, eller ved dennes forlald .næstfonnandens.

Stk 7

lle~tyrelsessuppleanterne hat ret til at deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Stk 8

Kassereren, der skal være medlem af foreningen, vælges
af bestyrelsen_ Kassereren har, såfremt denne ikke er
medlem af bestyrelsen, ret til at deltage i be~tyrel.sesmøderne uden stemmeret.

§ 10

Økonomi

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Stk 2

Medlemmerne betaler et årligt kontingent, fastsat af generalforsamlingen.

Stk 3

Bestyrelsen skal placere foreningens likvider i et anerkendt
pengeinstitut på. en sådan måde, at en tilfredsstillende forrentning opnås.

Stk 4

Den kontante .kassebeholdning må ikke overstige et beløb,
der svarer til fem gange et årligt medlemskontingent.

Stk 5

Bestyrelsen kan til den daglige drift oprette en kassekredit
på indtil 25 procent af den samlede årlige kontingentindbetaling.

Stk. 6

Bestyrelsen .kan efter- generalforsamlingens godkendelse til
konkrete tonnål optage lån i et anerkendt pengeinstitut.

§ 11

Revision
Generalforsamlingen vælger to revisorer og en revisorsuppleant.

Stk 2

Revisorerne vælges for to år, således at der afgår en hvert
år. Genvalg .kan finde sled. Revisorsuppleanten vælges for

6

Ct år.

Stk. 3

Revisorerne skal udførerbåde regnskabsmæssig og kritisk
revision

§ 12

Medlemmernes forpligtelser
Kontingent betales
senest I. april.

en gang ~ligt.

Opkrævniag udsendes

Stk 2

Har et medlem ikke betalt senest den 1. maj betales et
gebyr, der er fastsat til 5 procent af et årslmntingcnt. Op.k:r.ævning af gebyret siret i forbindelse med udsendelse af
en skriftlig påm.indelse.

Sil< 3

.Bringes betalingsforholdet ikke i orden senest I4 dage efter
påmindelsen.~ afsendelse, inddrives det skyldige beløh og
det i stk 2 nævnte gebyr ved retslig inkasso. Alle omkostninger i forbindelse med inddrivelsen betales af medlemmet.

Stk 4

Et medlem, der skylder kontingent til foreningen, har ikke
stemmeret på generalforsamlingen. Medlemmet kan ikke
vælges til tillidshverv.

Stk 5

Det påhviler medlemmerne at overholde regulativer øg
andre beslutninger, som er vedtaget på foreningens generalforsamlinger.

Stk6

Når et inedletn lader gade eller fortov opbryde p.g.a.
arbejder, som er foreningen uvedkommende, er det
pågældende medlem forpligtet til at foranledige disse
retableret for egen regning.
foreningen kan - om nødvendigt, lade retableringen ske på
medlemmets regning.

Stk 7

Foreningen alh_older ikke udgifter til skader, der skyldes
manglende vedligeholdelse eller fejl, der kan tilregnes
mediemmet.

§ 13

Foreningens opløsning

I

Ifølge de tinglyste skøder kan foreningen kun opløses ved
enstemmighed i foreningen.
Stk 2

Efter vediaget opløsning træffer generalforsamlingen beslutning om lil-vidationens gennemførelse.

7

Stk 3

Ved beslulning 9m opløsning vil hvert hus være pligtig til
at være medlem af en gadeforen.ing. Denne pligt er
nedfældet i hvert enkelt w-iginalt skøde. Gadeforeningerne
overtager de fælles forpligtelser, så som vedligeholdelse af
vej, kloak m.v.

'
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HUSElERFORENINGEN I SlRANDVFJSKVARTERET

i Strar.d\'~jikvs!tcccl

på Kildcvældsskolen Tirsdag d. 25 februar

Fonrnmdcn Christian Sonne bød velkommen og lod bestyxclsen præsentere sig selv Næstfonnaoden Jan Va:vcr, Nicis Ingvartsen og Druw Raa.scou - Kassereren Oluf Grdsen,
. var travlt optaget af at checke mc-.llcmmcr ind og vor redaktør Carsten Ohmsen var uesværre
forhindret.
. ad 1 Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Søren Botc.b, der ble,, valgt.
Dirigenten fastslog at generalforsruiilingen var lovligt indkaldt.~ibt lovene, saml konstaterede
at ingen havde indvc-ndinger mod refe.ratel fra GF 96.
-ad 2 PorCDingert!\

rlrlc,:nmbed

Dirigenten gennemgik. betetoiug"~'·
Karin Storgård (medl. af Kbh's .Borgerrepræsentation) Bcrggrcen-,gadc 18 havde en kommentar til pkl li •Renovation/ R98" - der var stadig stærke politiske kræfter i Bucgcm:præscnla,
tionen, der 0nskode 14-dagc., tømning indført. Så bestyrelsen skulle være p1 vagt!

Ellers ingen spøtgsmå.1/kommentarer.
.llen:lningen blev godkendt.
ad 3 Årsregnskabet
Kas,crcrcn gennemgik regnskabet.
Da der ing~-n sr-1rgsmiil var og forsamlingen klappede efter forela:ggdscn, tillod dirigenten
sig, al bctr.igtc regnskabet som godke.ndt.

Her kom fonnauden i 1linkc om ~-n forglemmelse - h~n havde glemt at præsente,e de to meget at.1ive, bestyrelsessuppleanter : Jørgen Kamslrup og Jakob B.reck, der så fik en
vclfi,rtjenl applaus.
ad 4 Kildeyælds Torv
Dirigenten henstillede til forsamlingen, at debatten om en eventuel finansiering af Torvet blev
taget under pkl 8 "Budget• ,samt foreslog, at det af Margit Haxthausen indsendte ændriilgsforslag blev behandlet under .oærvære,1de pkt.
Trafik - gruppen, der var blevet ne<lsat pa GF95, forelagde det aktuelle fo"'la:;.
Jette Bisbje,:g genopfriskede, dels baggrunden for trafikgruppens arbejde, dels bcslutn.i.ogen på
de 2 fo:regåe.n~ GF'er, hvor der var blevet tagot en principbeslutning om, at Husejerforeningen ville deltage i firnmsit--ringc.-n af Torvets omlægning, med et bidrag, der svarer til
10001:r/bus.
Da der ikke var opnået tilsagn fra ansøgte fonde, om b.idrdg til mcdfinansicnngcn, hav<li, det
været nø<lven<lig at sænke ambitionsniveauet, og tilpasse projektet til de 0kono!lllske rammer.
Forslaget- som det forelå, vil koste ca I tnill, og foreningens bidrag vil andrage 498:000 kr.
eller 1267 kr. pr hus.
Jette Bisi!jerg fortalte endvidere at gruppen udelukkende liavdc modtagc1 positive reaktioner
på forslage-I, som det havde været publiceret i KILDEN's særnummer.

2

Torkil Groving gennemgik den trafikale baggrund for forslaget.
De havde ikke kunnet komme igennem, overfor kommunen, med cl forsl•g om "lege og
1r.1fikg-4dc" mal max. 15 l<Jn/t.
Gruppt,-n er a( <len oprattclsc, al del aktuelle f=lag ikke er det optimale, heller ikke i forhold
til det fotslag, der blev lagt ud med - -men pl. det mest realistiske - økonomisk såvel som
trafikalt; senere kan der så komme justeringer. "'
Det som forslaget indebærq- - ogs., efter Vejkonton:ts opfattelse, er at det - generel!, hliver
mindre allraktivt at lære gcnoem Kildevældsgade, og at der derfor "flyttes" nogle biler.
Vejkontoret havde t:ndvidm, foreslået, at Torvet blev holdt fri for parkeringspladser efter
omlægningen.
De hyøkologiske l:ulker- med nedsivende regnvand, der var i tlet oprindelige projekt, var
droppet, da vcjkontorct betragter overfladevand fra gaderne som forurenet spildevand, der bar
bedst af at komme igennem et r<.-nsnings~nla:g.
Jakob Bteck fremlagde derefter de kollkrete tanker som gruppen og kommunen havde arbejdet
med.
Bcla:goingstypcr var blev~t diskuteret og man var kommet frem til at det bedste forbandt var
et så.lcaldt påfuglch.alcforb,mdt - der overfor tung tra(ik er det bedste, da det sætter sig me11t
hensigtsmæssigt.
Der var endvidere lalllcer om at rampemelovt>.ilætsleroe, der slcal bryde påfugleØIØllSteret, ved
at blive lagt i pørallel forbandt, går helt ud til fortovslinieme, der så bliver marlceret med
bordur.<ten, aht barnevogne og kø;c.stolc, ved de naturlige overgange.
Chaussest.enene var blevet valgt, da de bar en glattere overflade <:nd de oprindelige brosten,
og derfor "~tajcr" mindre.
Gruppeo beklagede at kommUrtea, pga et stort arbejdspres, ikke havde haft tid til en
detailleret udarbejdning af projektet, men fOJ."eSlog at indkalde interesserede til en præsentation og dislcu.ssion af dotailleme - med kommunens ingeniører og arlcilekter, når det endelige
projekt foreligge,.
Der blev herefter åbnet for debane:u.
Wullf Heisesg.3 ville gerne ,~de om det foreslåede mø.nster var dyrere end et parallel
fo,:l,an<ll, <ler ville slemme overen• med det oprindelige bela:gningsfo1bandt; endvidere
ønskede.. oplyst om de 498.000 kr , som foreningens bidrag nu andr.<ger kunne stige. hvis del
viste sig at biive dyrere.
Hertil svarede Jakob Breck, at det er billigere med et bueforbandt og teknisk bedre, samt at
forc'llin_gcn., bidrag c-r al betragte som et mait. he!øb.
Jørgen Frcderiksc-n bckfagcde at for.<lagct er langt frJ de opr:irulclige mere rekreative tanker,
hvor bla. busseme var væk fra Kildevældsgade; me.o han ville dog gå ind for forslaget, som
en start ):<i noget, der skal arhcjdes videre med.
Poul Vedel Jessen .&rggreensgade 44 mente det var forkert at fokusere på busserne, da det
ville væ1e sv"!rt at "sælge" budskabet om at vi, der på 111ange måder er privilegerede, ikke
skulle kunne lage vore< dcl ar de.n kollektive trafik; <let er bedre al tage udgangspunkt i den
aktuelle tr.dibn:,:ssigc situation, og søge al nuba:tlc lr4fikkcn gcm:,rdt. Ellen; l<wmc han
anbefale forslaget, meo mente at GF skulle pålægge bestyrelsen at achejde videre med de
opri1>delige tanker.
Tommc-n.tp Kildcvældsgadc 6 undrede sig over at kommunen i l<ommuneplanefo;slag,:t fra
19&5 havde udlagt Edv. Griegsgade og Nygårdsvej som de fordelingsgader, hvorigeunem den
ø--st/vest gående trafil: fra Østerbrogade til Lyngbyvej slculle afvikles.og man nu oplevede at
dc..me tralil:: var Oyllet til Kildcvældsgadc. Endvidere opfordrede Tomme.mp til al man
overvc:jc-dc p<,,:spcktivcrnc for etablering af et underjordisk parkcri.ngsbus under Torvet - det
skulle ses ift de parkeringsafgifter, du sa.odsynligvis snart ville ryltke utl til os på ydre
Østerbro. End~idece spurgte Tommerup om bestyrelsen var klar over konsekvenserne for vort
kvarter af det forslag, der lå om en trafikterminal, i forbindel~e med eu eventuel etablering af
havnetunelien til Amager
'forkil Gruving frd lr4fikgruppc-n svarctlc, at det aldrig havde va:rct meningen at Torvet ~k-ullc
være lukket fot gennemkørsel, da det ville skabe mei:e trafik i sidegademe; der er med
forslaget opnået en fredeliggørelse af Torvet, da begrænsningen på 40 km/t vil få mange
bilister at vælge andre gcnncmb,r~clsmuJighOOcc-.
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TrafikgtllJ)Jl'."1 bar, i deres bestræbelser for al fa hurtigbus=e va:lc fra .Kildeva::tdsgadc, laet
oplyst at I:IT har pllln.lagt en såkalØt S-4)us fra Svancmrule station via Jagtvej - og hurtigbusserne i den forhindelse vil blive lledlagt; men alkmativt har gruppen foreslået en
alternativ linieføring af hurtigbu&Strne ad Jagtvej - en l"soitig ~om konununcn har lovet at
t,,gc under overvejelse.
·" '
Derimod har trafu::gruppen ikke i deres forbandlinger med Kommunen ber0rt 39'erens
linieføring.
Fonnanden bekra::ftede at B;lv. Griegsgade og Nygårdsvej er udlagt som overordnede
boligfordeling.sgader, mens .j(ildevældsg,,de er udlagt son, lokalgade - også i <kn kommuneplan, som er på vej til Borgcrreprresentationeu.
Dette er selv~lgelig et af de argumenter trJ/ikgruppcn og bcstyrelseo har brugt overfor HT
og Kommunen - for al fil flyttet hurtigbusserne fra Kildevæ:!dsgade.
Efter bestyrelsens opfattelse er det ikke reallilislc at få flyttet vores "lokalbus" 39'eren - som
også, især ma.oge a:ldre, bar udtrykt tilfredshed for kør<,-r gennem l}.ildevældsgadc.
Peter Skov NW Gadesg,de/ Kildevældsgade udtrykte slruffelse over at I' -pladserne ikke er
taget med i projektet, is,cr da antallet af )l<irkering.-pladser i Kvarteret er faldet fra de
oprindelige 480 til 260 idag. Endvidere betvivlede Peter Skov, at det skulle være Vejkuntoret, der havde foreslået et parkeringsfrit Torv ; illg hans oplysninger fra Vejk{)nteret, skulle
det være op til foreningen.
Fonnanden kunne oplyse at det er Vejkontorels projckleringsafdeli.og, d<-'f har 6agt, at de ikke
ville ofre penge på en forslrnnnelse af Totvtt, medmindre parkeringen blev fjernet, og efter
de nye parkeringsregler( 10 meter reglen) kun drejede sig om 6 par~ringsplatl:icr, der ville
blive nedlagt på Torvet, så det ville ikke - ~cl i sammenhæng med, at der ca CT I P-plads pr.
2 huse, iUe forva:rre parlwnngsproblcmet va:seotligt. Det er dog klart at pOII'kO'ingsproblemet bliver støne og større, og formanden er af den opfattelse, som Tommerup også var
in<le på, al vi meget snart skal til al betale for at få lov til at parkere i vore gader.
Men i"vrigt er nedlæggelse af parkeringspLwserne på Torvet ikke et kardiruilpunlct, bv<:tken
for bestyrelsen eller trafikgruppen.
Margit Haxh~usen anføite, i forbindelse med hendes ændringsforslag, at bussernes antal/time,
ligesom dea almindelige trafik, er steget krnftigt de sidste par år, og såfn:mt, der ikke kunne
opnås yderligere trafikdæmpende fon11stal.tninger - for nætværem.le - da at der blev arbejdet
videre Jne<l en yderligore fralc!iggørelsc af hele I<ildevældsgade.
Formanden anførte som konuuc-nt,r til MH's ændringsfors1"g, at de bump, der var vist i det
oprindelige forslag, illg kommum,TI, ikke er et krav for at få g<--nnemført ·stillevej• på
Torvet, og at de derfor var hortfa.ldct. Såfremt de skulle kobles pa projektet igen, og hele
Kildevæld.,gade ~odes skulle lægges ud som stillevej, ville <let forlænge debatten og dermed

Torvets renovering.
lin del and,c beboere, bla fra Kildevældsgade, udtrykte, på linie med Margit Haxhausen, at
prnjclctet var en god begynde.Ise, men at dot burde betngtes som 1. etape, men der 6kullc
arbej_de, viden:, bla med {'mblemet med manglede parkeringspladser.
Formanden anførte, at det er udenfor foreningen, kompetence, at gennemføre MH's forslag,
da Kildevælclsgade er en konunuo;tl vej, men - på bestyrelsens vegne, kunne formanden love
at lier vil.le blive arbejdet videre med de tanker der lå i Mil's for.slag.
Karin Storgård udtrykte at der stadig var e.n del medle.ouncr af borgcrrepræsertbllionen, der
arbejdede for at få husseme væk fra Ki!devældsj!l!dc, men uden at der kunne samles {'Olitisk
flertal, san,t at borgmeste.ren for 4. magi.,trat Bente Frost sandsynligvis ikke ville bevilge
penge til projektet, sllfrc-mt vi vi.Ile koble det sammen med et krJv oru at busserne skulle væk
fra Ki.ldevældsgade.
Der blev cla stemt om følgende tillempning af MH's forslag:
"Bcstyrels,,.,, opfon.lces til at arnejde videre med at der udfø:n:s hump, r•mper og indsnævring
af vejbaoeu i en grad som sikrer, al køretøjer., hastighctl ikke Jean overstige 40 km. i timen, i
den dd af Kildcvældsgadc, soru ligge, indenfor Husejerforeningens område".
Det blev c'Tlstenunigl vedtaget.

Før afstemningen af det konkrete forslag, gennemgik formanden lidt om økonomien i
forslsgcl.

llcstyrelscn havde forhandlet sig frem til - hos Kommunen, at vi kan indbetale foreJl.ingcns
bidr,g over tu år.
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.Bestyrelsen har endvidere vut<lerct forerungens fom,uesituation således at ,i kan tage en del
af formuen til at nedbringe ekstrakontingentet, således at det i hcstyrelsc'lL, forslag, som det
fremgår af budgctM, bliver 500kr. i '97 og 400kr. i '98.
Et medlem u<ltryl<.te bekymring for at <ler blev t~t på fommen, me:n den debat blev, af
dirige.nteo, henvist til pkl 8 på dagsordenen ":Butlget·,
loden den endelige afsts..-mning blev det irl spørgsmål fra WultI, enduu engang understreget at
forem11ge.ns rudrag til projektet på 498.000 ·b-. er det m.axi1nale beløb foreningen kan komme
af med - det er kommtillen der, som bygherre, er ansvarlig for at budgettet kan holde.
Det fremlagte forslag for omlægning af Kil<levælds To.rv - som beskrevet i mødeindkaldelsen,
blev herefter sat til afstemning.
Forslaget blev vc<ll:l~t; der var 13 <ler stemte imod, l undlod al stemme - resten stemte for.
Der vil blive indkaldt til. oricntcringstn<tde, så snart det dctaillerede projekt er udarbejdet.

ad S I.pbliog af Berggrcen•gadc / vest
Oitigentcn konstaterede at forslaget var blevet u<l,endt til medletumc-me sammen mod
indk;J)delsen.
Janne Rastnu.sou forelagde - pil for:<lagsstillcro.es vegne forslaget, der også var blevet stiltet
sidste ~r, hvor der blev vctlt;iget en henstilling til bestyrelsen cv,, at arbejde for en gennemføre.Ise af forslaget.
Kommum_-n forlanger imidlertid en afst<.-mning - med optælling, der viser et klart flertal for
forslaget, før de Jean godkende det.
Formanden oplyste, ot bestyrelsen går ind for forslaget, og at udgiflen for gennemfmclse af
det andrager ca 15.000 kr + moms.
l moolcm mente at forsla;.,,:t ville medføre en yderligere belastning of Kildeva:ldgade,hvilkct
blev afvist af forslsgsstille.tnc, da HC Lumbyesgadc er lukket for indk"rsel fra Edv.
Gtiegsgadc,
På spørgsulål blev det oplyst, at R9S ikke er blevet spurgt, men det klarer kommunen
Forslaget blev vedtaget med 94 for, 8 imod og 12 mark<--rcde at de hverken ste'lJltc for eller
imod
ad 6

Fnrsla.!' (j]

nye vodtæetø:

Formanden forelagde - pa bestyrelsens vegne, det udsendte forslag.
Bestyrelse.., havde he.,luttet - e-ndn11 engang, at u,farhcjde et fors.lag til nye vedtægter af flere
grunde, dels for at modernisere indholdet af vedtægterne, ,kr i sin grunds11bstans stammer
tilbage fra 20'eme, dels for at indføre en del gener.ilforsamli11_,::sheslutningcr og sædvaner fra
de sidste mange år; og endelig for al give g,,-ncmlfOJ'Saffilingen mulighed for at gennemfore
beslutninger - som hla overtagelse af cl. stikledningerne og kollektiv hckæmpelse ar faraomyrer - uden at dtt ~kal indforcs i vedtægterne - med risiko for at vi skal gennem en
extraordu1a:r GF.
Fonn5lspangra!Ien er ikke væsentlig ændret in den ougældentle, men de meget 8pecilikke
~krivclser ar a,h(;jdsomcldeme er udgået og skol istedct fremgå af "Håndbog for Husejere",
su alle kan følge med i hvilke arbejdsområder generalforsamlingen har b,:sluttet, at foreningen
skal dække.
En ande'TJ væsentlig æ11<lring ift de eksistererule love er at vi foreslar at der afholdes GF på en
bostemt dag - sidste tirsdag i februar, og at forslag skal indsendes i så god tid, at de kan
sendes ud til alle mallcmmemc for generalforsamlingai,
Dette er en besicnunelsc vi har "lånt" Ira nogø af de andre byggeforcningshusforcniogcr, og
vi mener at en sådan bestemmelse vil sikre, at medlemmerne er fuldt orienteret om, hvad der
kan risilcere at blive vedtaget på en gcneralfotsamling, da det jo idag er således at et forslag
kan blive stillet og vedtaget på generalfo,srunJJngen, uden at tnc'Cllcmtnemc er blevet
orienteret fo~t.
Endelig berettede formanden, at bestyrelsen, efter den forste offe.ntliggørelse i KILDEN,
havde modtaget llcre positivt - kritiske reaktioner, bla fra lo herboende jurister. De havde.
""mmen med foreningens advokat og bestyrelse.n, foretaget dL'TI sidste afpudsning af vtdta:gtsforslagct, for fremlæggelsen for GF.
Dirigenten gik herefter over til at gcnnemgA forslaget ved opJ11:sning af de enkelte §'er.
Formlilet var at få hver § godkendt (evt citer rettelser), som del af det vedt.:rgtsforslag, der
skulle til af.stemning - som helhed.
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Ved §1 stk 2 blev der sputgt, hvorfor sætningen "billiggørelse for liuscjecen" ikke var med i
forslaget.
.
.Bestyrelsen mener at det selvfølgelig ligger i "fielles aoligge.nder og interesser•.
§ 2 stk '.l kunne derimod skabe en god debat.
Peter Skov stillede som ændringsforslag til dette ~\k - at den gamle formålsparagmf, der
opremser de aklivitete,- som fon:ningen økonomisk skal besb:Uige sig med, blev bibeholdt.
med ia ændringer.
Dels mente PS at en be.styrclse kunne misbruge den forcsliiede fonnålsJ?M!gr.if, til al
gennemføre 'h,•ad som helst", dels mente han at me<llemmenx:, der af forskellige grunde ikke
lmnnc komme lil GF, ikke skulle risikere, at GF tog nlconombk tunge beslulninger - uden al
de havde indflydelse på dem.
Under debatten blev det, fnl forsamlingen, bla anført:
- at dette ikke var .en formålsparagraf, der angav bestyrelsens .kompete11ce, men en
best~'I11melse, Jc, angav gc.neralfonarnlingens kompetence
·· at alle medlemmer var orienteret for GF, oin hvilke forslag. der kunne ko,nmc til
hchandling
- at netop sagen on1 "faraomyn.T" klart viser at fonrrjJsparagr&ffcn bør være mere
bred end i dag.
Formanden afsluttede debatten oin dette stk. ved at erkla:re at be,,1yrelsen jo er bundet af dels
,
Dirigenten satte Peter Skovs forslag til afste.mJllJtg, og 2 st<.-rnte for, resten imod.
Dirigenten bclragtede herefter bestyrelsens fonalag til § l stk 3, som godk~ndt, dog med den
tilføjelse, som var hlevel fore.slået under debatten:
- "efter generalforsamlingens beslutning•. .
De.,, næste 1<:nJring, der hlev foreslået, og tiltr.idt af GF var at §5 •lk 4 og ,,tlc 5 blev slået

GF's bcshttainger herunder det vedta&'llc budget.

ScUnm(:'Jl,

Pet næste væse.otligc ændrio~forslag, som umiddelbart blev godkenJt var § 6 stk 2, hvor
bcstyrelseu• forslag J11cd en frist, på ndsendelse af dagsorden mv til GF, Jl" 8 dage øn.sk~
æn<ln:t til 14 dage.
Bestyrelsen kunne godt acceptere denne ændriog; 8 dage var foreslået af praktiske grunde, da
det ofte er svært, at kunne nå f.crdiggwelse af regnskabet. Man Mber så, at det er tilgiveligt,
hvis reg:nskllhct - enkelte gange, forst kommer senen:.
·
So,n en konsekvt.'llS af dt.-nne rettelse blev. datoen for indlevering af forslag i § 6 stk 4 ændret
fra 1.fchruar iil 24 januar.
Et medlem kom n,c<l indvending mod § 6 stk 5; at et forslag kunne ~rvises af GF, såfremt
forslagsstillcwn ikke var til stede. Da formanden undc~tregedc, at der stod .. "læn afvises" .. ,
dvs at gem:,ralforsamlingen altid skal !lige stilling til. om et forsillg skal afvises, ecltlærede
medlemmet ,ig tilfreds.
Eo L-nlcelt ulldcrstregni.ng blev indført i§ 8 stk 3, hvor stk'et kom til at startc:•Ilestyrclsesmedlernmcr vælg~ for 2 år ad gangen• • rest.en er uforandret.
En mindre Jebat Op>1nd igen omkring § 9 stk 2, vesir. tegningsretten, og deootlen mundede
ud i at § 9 stk 2 kom til at lyde: "Foreningen tegnes
to bestyrelsesmedlemmer i forening.·
Flere havde indvendinger mod, at hc.styrelscn Jean optage en kas.sckl\?dit, mc-n som fonnanden
forklarede, var det ikl..--e en blankocheck, der her h)cv ud.skrevet, da he.<tyrelscn jo altid er
bundet ar budgettet, og af gencralforsamlingensbcslutnioger im'tigt.
Men det er e.1 nA<lvendighed, for be.<tyrel...-n, at have denne ret. hvis det uheldige skulle ske al feks Jer spxang b~re 5 Y:llldrør på en gang - &'i. var dcc ikke midler til at fa dette repareret.
Der viste sig da o"""1 et flertal for fastholdelse ar stlc'et, som det fcemstod i bestyrclse.llS
forslag.

ar

Endelig blev det påpeget at§ 12 stk 6, var mere udtømmende i de g.,wle love,
Der var enighc'tl om flg formulering: "Når et medleru lader gade eller fortov opbryde pga
arbejder, som G-r foreningen uvedkommende, er det påga:Jdende mcolem forpligtet til at
foranledige disse retableret for egen regning. Foreningen hn om nødvendig lade rc1"blering,:~ ske på medlemmets regning.•
Da debatten v~r sin! satte dirigeotL-n forslaget med de vedtagne ændringer til afsteJlllling.
Det blev enstemmigt vedtaget, da der var ingen der stemte imod, ejhellcr markerede at de
undlod at sterume.
Da der ikke var det til vedtægtsændringer fornødne antal medlemmer tilstede, skl,l det endelig
vedtage-. p:I e.n ek.,1.raotdinær generalforsamling, hvor der stemmes om vedt,,,g1s:x:ndringeme
som helhed.

-

- - ·--

---------6

Her blev det vedtaget at udskyde bch:ladlingen af pk.! 7 "Indkomne forslag•, til den
ck.slraotdina:rc GF.
ad 8 Bndgel .

.,

Fonnan<lC?J gennemgik hudgetforslagct, som var udsendt.
Desuden oplyste ban - på •J>"rgsmål fra sakn at
· foreningen kun betaler for vcdligeholdel.sc i Horoeman,g-.!de til vejmidte , hvor der
er huse udenfor foreningen - ~ ,kn anden side af veje11.
- bestyrelsen ikke mener at ambitionsniveauet pii gadevedligcholdclse kan sænkes, da
der i indcv;,:rende år kun har været fon:L,get absolut nødvendig vooligcholdelse, så
der kuOllc udbydes. et st0m: arbejde til dc'll lovede lidtation - og derved opnås en
bedre pris.
- det ikke ville være mulig med en fornyelse af asfallbelægningen, som mange veje
trænger til, såfremt fortovene iklu: var blevet hævet.
- bestyn:lsen havde udvalgt Homeniansgade og resten af Berggreensga<le. som de
gader, der stod for tur, men at der nu iøvrigt ville blive igangsat udskiftning af
slidbanen på samtlige g-ader - selvfølgelig ovc-r eo årrække.
lludgenet blev godkendt med overvældende flertal, 2 stemte im'?(!, resten for.
ad 9 Valg

Christian Sonne og Niels Ingvarls1,,-n blev genvalgt I.il bestyrelsen.
Som suppleanter blev Jakob Jlreck g<--nvalgt og Jette Bisbjerg valgtes som ny suppleant, Ja
Jørgen Kamstnip desværre ifu ønskede at genopstille.
Her tog formanden oroet - udcnror dagsordenc-n, da bestyrelsc-n ønskede at sige J.,,gcn
Kamstrup tak for hans utrættelige arbejde, soin "skriverkarl", uden hvis ihærdige skriv<-~
arbejde "Håndbog for Hu.scjere" ikke var hlevet til. Også ved udarbejdet.en uf de nye
vedtægter. havde JK's skrivearbejde og systc-matik været til stor hjælp.
· Applausen kom lannende fra salen, og det var timet så godt, al JK med hustru (som han
havde været ode for at hente) trådte ind i salen i samme øjeblik.
Da dirigenten kunne optage mgdet, efter JK b"vde fået ovcmilct en lille etk.cn<lilighed, blev
fargen Vestecgaa.rd genvalgt som revisor, og Giuc Vincent genvalgt som reviso~uppleanl.
Endelig blev de 3 volrlgiftslll,tnd - Adrian Schellin_g, Margit Maricnlund og Niels Hein ,;arnt
voldgifl,mandsupplcantcn Be.llll}' Nielsen genvalgt.
ad 10 Evcntne!t

l'onnandens bci:ctning om at Vinhandleren pi', hj"met af Kil<levældsgade og Østerbrogade var
blcvei opsagt, for at give plads til en "Seven Elevco• - blev ru0dt med huje klagerlb fra ~alen.
Fornianden oplyste at bestyrelsen havde skrevet til kommunen og bla gjort opmærksom p,; at
de gældende lokalplaner mal hensyn til skiltning mv, skulle iagttages.
Endvidere blev det k11ndgjort at bestyrelsen havde planlagt afholdelse af den ekstraordinære
GF til Tirsdag d. 18 marts furhåbenllig samme sted .
Da der ikke var yderligere - uodcr dette punkt kunne dirigenten afslutte gcnc.ralforsamlitigen ··
klokken 23.00.
Vc-d generalforsamlingens begyndelse var 124 huse 1ep~seoteret.

Niels Ingvartscn / 05.03.1997
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Husejerloreningen i Strattdvejskvarteret
afholder 9.rdinær generalforsamling i
mødesalen på Kildevældsskolen, Belfmansgade 5 A
Tirsdag den ;s. februar 1997, kl. 19.00
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---------er Husejerforellingen i

Strandvejskvarterets beboerblad, og udgives af denne forening unµer ansvar
af bestyrelsen og den af bestyre!sen udpegede redaktør, som p.t.
er:

Carsten Ohmsen
Berggrensgade 16
2100 ,København Ø
Tlf.: 31 18 Ol 90
Alle meddelelser fra bestyrelsen er

mærket med

•

Redaktionen modtager meget gerne
ideer, oplæg, artikler, meddelelser

l

I

osv.
Bestyre>sen, 1!195196:
Christian Sonne - furmand
Heisesgade 49
'l'lf. 39 29 54 51
(gader og trafik) .

Jan Væver - næstformand.
Kildevældsgade 13
Tlf. 31 20 75 31 .
(affald og haver)
Niels Ingvansen - sekretær
Hornernansgade 29
Tif. 39 29 42 18
(foreningens materiel og kælder)
Carsten Ohmsen
Berggrensgade 16
nr. 31 18 01 90
(KILDEN og rotter og andre skadedyt)
Dorte Raaschou
Heisesgade 43
11f. 31 18 13 09
(facader og lokalplan)

Kasserer:
Oluf Greisen
Kuhl.ausgade 46
Tlf. 39 29 60 62
2
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Husejerforen.ingen
1 Stn.11dv<-jskva.rteret

.,.

Husejerforeningen i Strandvejskv~rteret
afholder
ordinær generalforsamling
i mødesalen på Kildevældsskolen, Bellmansgade 5 A
Tirsdag den 25. februar 1997, kl. 19.00
Dagsorden:
1.
2.

3.

-

Valg af dirigent
Foreningens virksomhed

Årsregnskabet
4.
Kildevælds Torv 't- etY/2.fi.
5. ,, Lukning af Berggreensgade .Jl.od HC Lumbyesgade (indkommet forslag) ,,
6. 1' t},, forslag til nye vedtægter
._.,. · ' '
7.
8.
9.
10.

l~-1( · .

fudkomne forslag
Budget 1997
Valg af2 bestyrelsesmedlernmer, 2 suppleanter, I revisor, 1
revisorsuppleant, 3 voldgiftsmænd og 1 voldgiftsmandssuppleant.
Eventuelt

De afgående bestyrelsesmedlemmer er Niels Ingvartsen og Christian Sonne.

Der erindres om principbeslutningen på Generalforsamlingen sidste år: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i
hænde senest 4 dage før (dvs. senest d. 21. februar).
NB~ I henhold til foreningens love § 17, henstiller bestyrelsen, at medlemmerne i egen
interesse medtager sidste kontingentkvittering. Endvidere henstilles det til_
medlemmerne at møde i god tid, da vi har et laævende program for aftenen!

Slqiftlig beretning følger på de næste sider. Bestyrelsen vil svare på evt. spørgsmål og
supplere beretningens enkelte punkter.
Bestyrelsen
,. januar 1997
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Hu:sejerfore:IWlgen
i St:randvcj~vartc~t

Meddele.Iser fra
bestyrelsen
1.

Generalforsamlingen 1997
Husejerforeningen holder i år generalforsamling på Kildevældsskolen, da vi i
anledning af, at vi har et forslag til nye vedtægter på dagsordenen, forventer at
ekstra mange husejere dukker op til generalforsamlingen. Af samme grund har vi
valgt at starte kl. 19.00

OBS
2.

Bemærk derfor tid og sted.

Kildevælds Torv

Ad dagsordenens pkt. 4:
I ,
'

Omlægning af Torvet
Dagsordenspunktet er en opfølgning af principbeslutningerne på de foregående 2
generalforsamlinger, der begge gav stor tilslutning til at trafikgruppen kunne
arbejde videre med projektet, dels t.s.v angår udarbejdelse af et konkret projekt,
dels med henblik på en afklaring af finansieringsmulighederne.
Som det fremgår af beretningen, har der ikke været det store held med
ansøgninger til diverse fonde, men gruppen har sammen med Vejkontoret og en
landskabsarkitekt arbejdet videre med udformning af-et konkret projekt og opstilling
af en samlef økonomi.
Begge dele vil blive forelagt på generalforsamlingen, med henblik på en endelig
stillingtagen, idet tilsagnet fra Magistratens 4. afdeling vedr. tilskud til proiektet jo
gælder for 1997. Magistratens støtte er betinget af et tilsvarende bidrag fra
Husejerforeningen - svarende til ca. 1000 kr. pr. hus.
Kort beskrivelse af projekt og økonomi vil blive omdelt inden generalforsamlingen.

'
Trafikgruppen består af:
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Jette Bisbjerg, Kildevældsgade 34
Jørgen Dahl Madsen, Kuhlausgade 32
Torkil Groving, HC. Lumbyesgade 55
Jakob Breck, Kuhlausgade 12

3.

.Forslag til nye vedtægter
.
Ad dagsordenens punkt 6:

ForsJag til nye vect:tægter
Forslaget til nye vedtægter, som de nu foreligger, er resultatet dels af bestyrelsens
aorindelige forslag, som det .blev fremlagt i KILDEN's decembernummer, dels et
resultat af den debat og de reaktioner fra medlemmerne som dette resulterede i.
Bestyrelsen vil i den forbindelse gerne takke de husejere, der brugte jule- og
nytårsdagene til at gå forslaget igennem og komme med kommentarer hertil. TAK!
Især 2 husejere • begge jurister - havde gjort et stort og grundigt stykke arbejde
med kommentarer og spørgsmål til vedtægterne. Bestyrelsen har holdt møde med
de 2 husejere sammen med foreningens advokat - og vedtægterne er nu ændret i
overensstemmelse med de fremkomne bemærkninger.
Bestyrelsen håber på den baggrund på stor opbakning til forslaget til nye
vedtægter, og vi skal opfordre medlemmerne til at sætte sig godt ind i forslaget, så
vi kan få en forhåbentlig god debat på generalforsamlingen.

4.

Indkomne forslag • til behandling under dagsordenens pkt. 7 - vil blive ophængt i
skabet.

5.

Regnskab for 1996 og.budget for 1997 vil blive udsendt.

Bestyrelsen
Januar1997
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A.

Bestyrelsens beretning for 1996

Gadevedligeholdelse
Uanset behovet for vedligeholdelse at vores gader og fortove - ikke mindst slidlaget i
gaderne tri!3nger efterhånden til en ordentlig omgang flere steder• har det været et stille

år.
Det skyldes hovedsagelig, at generalforsamlingen sidste år besluttede, at arbejdetskutte
udbydes i licitation - for at få nye priser ind. I fællesskab med teknisk kyndige blandt
husejerne har vi i bestyrelsen vurderet, at det ville være mere rationelt og formentlig
give bedre (0 lavere} priser, hvis vi kunne samle 2 års arbejder og udbyde dem i
fællesskab.
Vi er i gang med udbudsmaterialet og forventer at have priser hjemme til generalforsam•
tingen. De gade-/fortovsstrækninger, der først og fremmest har behov for vedligeholdelse, er Hornemansgade mod Østerbrogade. øvre Hornemansgade efter Kildevældsgade og de resterende strækninger i Berggreensgade • så må vi se, hvor meget der
bliver råd til.
Parkafdelingen har plantet nye træer (3 stk.), hvor de var gået ud og har lovet at klippe
ildtornen for enden af Berggreensgade til foråret.
Bestyrelsen her med beklagelse og klemme for næsen konstateret, at stenbedene rundt
orri træerne har udviklet sig til de rene hundetoiletter. Det er utroligt, at hundeejeme i
kvarteret ikke har mere pli. Vi vil derfor undersøge muligheden for at plante - evt. noget
stikl<ende - rundt om træerne, dels for at pynte, dels for at undgå hundetoiletterne.

B.

Kloakker
Vi har igen i år haft problemer med kloakkerne, som efter vore opfattelse helt klart
stammer helt tilbage fra da vi fik lagt fjernvarme ind, - dels en sag i Berggreensgade,
som de har accepteret at betale, dels en sag i H.C. Lumbyesgede, som vi (og oprindelig
også Vej kontoret) mener Belysningsvæsenet skal betale, og endelig en tidligere sag fra
Hornemansgade, hvor de mangler at betale den sidste regning-• men vi har ikke tænkt
os at gi' os så let,

C.

Kildevælds Torv
Projektgruppen for omlægning af Kildevælds Torv har siden sidste GF arbejdet med
ansøgninger til en række private og offentlige fonde om støtte til projektet. Ingen af
disse har dog givet positivt resultat. Sideløbende hermed er kontakten og samarbejdet
med 4. Afdeling, Vejkontoret, blevet styrket. Det er dem, der skal stå for projekteringen
og den j:>raktiske udførelse af omlægningen. Der er senest blevet arbejdet på at
konkretisere projekt-skitsen og tilpasse de oprindelige ideer i forslaget til den aktuelle
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øl(.onomi i projektet. Gruppen har fået tilknyttet en landskabsarkitekt, der har bistået
ved udformningen af projektet og ved møderne med Vejkontoret.
Resultatet af dette arbejde foreligger i form af.et ravideret projekt, der her på GF 97
fremlægges af trafikgruppen til beslutning. Bes;yrelsen støtter fortsat fuldt op om
projektet.
Omlægningen af torvet kan medvirke positivt til at nedbringe trafikhastigheden og den
uvedkommende trafik på både torvet og i resten af Kilde~ældsgade.
Ud over Torvet har vi i gruppen også arbejdet med at få flyttet - i det mindste
ekspresbusserne - fra KildevæJdsgade. Indtil videre må vi konstatere, at vi ikke har haft
heldet med os, men vi fortsætter ufortrødent og har ikke givet op endnu.

0.

Facader/ Lokalplan
Først en lille positiv historie: En husejer i Kuhlausgade blev t,ræt af de vippevinduer, han
havde overtaget huset med. Godt nok var de forsynet med et påsat dannebrogskors,
så de på et par kilometers afstand kunne forveksles med rigtige dannebrogsvinduer men grimme var de, Han indsamlede kasserede, men stadig brugbare vinduesrammer
og fik lavet nye karme. Det blev et virkeligt smukt resultat.
På vinduessiden har det i det hele taget været et aktivt år. Mange har restaureret
vinduer - hele tre fra bestyrelsen har været l gang hele sommeren {og det meste af
efteråret). To af disse har malet med .linoliemaling og har indhøstet nye erfaringer, der
vil fremgå af et kommende rettelsesblad til Håndbog for Husejere.
Desv_ærre har ·vi også en lille negativ historie: En husejer i Heisesgade havde i
forbindelse med en ombygning planlagt et stort vindue mod gården - i stedet for det lille
"spisekammervindue". Foreningens facadeudvalg påtalte dette • mens der var ved at
blive etåbleret h!JI til vinduet. Vi anbefalede husejeren at kontakte Stadsarkitekten· et
råd der ikke blev fulgt. Husejeren valgte • i samråd med sin tømrer • i stedet at tolke
lokalplanen som kun en begrænsning i bredden, og udføre vinduet i samme højde som
de-øvrige facadevinduer. Stadsarkitekten, der åbenbart var blevet gjort opmærksom. på
problemet, rettede henvendelse til husejeren med krav om reetablering af det
oprindelige vinduesformat. Således er historie11 lidt positiv -trods alt, da Stadsarkitekten
tilsyneladende tager sin tilsynspligt - ift lokalplanen, alvorligt.

E.

Foreningens kælder og materiel
Der har været en virkelig god afsætning på gamle fyldningsdøre i år. På et tidspunkt i
foråret var jeres kælderforvalter ved at drukne i gamle døre, men nu er der kun få
eksemplarer tilbage. Der er åbenbart stadig brug for de gamle døre, så har I nogen
liggende - aflever dem til glæde for andre.
Udlån af stilladser gik strygende i 1996 - det var praktisk talt i brug hele året - selv i de
perioder, hvor folk havde "glemt", at de havde bestilt det, og derfor ikke skulle bruge
det - så havde vi en venteliste. Men det var selvsagt noget besværligt, så det ville være
pragtfuldt, hvis det bliver afbestilt, såfremt det ikke skal bruges.
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Der er nogen usikkerhed vedr. Arbejdstilsynets nye stilladsregler. Måske bliver det
umuligt for Husejerfor!3ningen at opretholde stilladsudlånet. men det vil snarest blive
meddelt, bl.a. tilde husejere, der allerede har booket sig ind i 1997 - og det er en hel
del; f .eks. er juli og august allerede optaget.
Og til sidst det sæ_dvanlige hjertesuk: Kunne Get lånte ikke blive leveret tilbage hurtigt
efter brug • materialforvalteren er lidt ked af at tilbringe for mange søndage på at
opspore stiger, kloakskovle og splitter mv.

F.

Håndbog for Husejere
Bestyrelsen har modtaget mange positive tilkendegivelser på håndbogen. Ca. 2/3 af
huse)erne ha( fået den, og vi har sat os for at omdele håndbøger til de husejere, der
endnu ikke har afhentet den. Uddelingen går langsomt, men støt • vi skal nol< nå ud til
alle.
Vi vil have et antal eksemplarer med til generalforsamlingen, så der vil være mulighed
for husejere uden håndbog til selv at gøre noget ved situationen.

G.
I

Haver (havevandring)
Bestyrelsen foretog den årlige havevandring, hvor formålet var at besk.ue forhaverne i
lidt forskellige vinkler og i forhold til vort regulativ. Der blev set på havernes generelle
tilstand og vedligehold og om stakittet var intakt, at bevoksningen ud over fortovet var
trimmet og ukrudtet i rendestenen var ffernet, Nogle enkelte ejere er blevet gjort
opmærksom på, at deres skorstene var meget skæve og formodentlig også ganske
farlige for de omkringboende, og at en istandsættelse var nødvendig.

I

Inden for de sidste par år har. der været en tendens til at fjerne al bevoksning i haverne
og lægge fliser i stedet. En udvikling som vi vil forsøge at få ændret ved en bedre
information og henvisning til "Håndbog for Husejere" • sågar med p~tale • eller det der
er værre. Men vi skal bestemt ikke undlade at fortælle, at haveturen giver mange dejlige
indtryk, som bekræfter, at vi bebor et område, som alle værner om og holder af.

H.

Renovation R98
Vi håber, at der snart kan findes en løsning på avisgenbruget. Igennem 1996 har vi
været i kontakt med Miljøkontrollen, R98 og Kommunen, og sidstnævnte har vist sig
positiv overfor en løsning, som måsl<e kan udføres på arealet mellem Jet-tanken i
Borgervænget og Østerbrogade. Vi har nu tilskrevet R98 for at få deres principielle
beslutning til etableringen og afventer gerne et positivt svar. Brevet er medtaget som
bilag i denne beretning som en mere detaljeret information om forslaget.
Med henvisning til prisstigninger og skraldemændenes arbejdsmiljø havde R98 og
Magistratens 5. afdeling i fællesskab foreslået Borgerrepræsentationen, at vi dels skutle
have nye, større containere, og dels skulle gå over til 14 dages tømning. Det
protesterede bestyrelsen over i et brev til Kommunens Miljøudvalg {kopi af brevet
vedlægges beretningen) med det resultat, at ugetømningen fastholdes.
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HURRA .••.•.. det er godt at konstatere, at politikere også KAN lytte, og at det nytter
at gøre en indsats!

I.

Kilden

..

Det varmer "den gamle redacteur" at kunne konstatere, at husejerne tilsyneladende har
opdaget vores gode blad "KILDEN" som et værdifuldt bindeled i kvarteret, og at det nu
synes at være ved at være indarbejdet i medlemmernes bevidsthed.
Ganske vist savner Redacteur'en indlæg fra beboere og husejere, der stadig i for høj
grad er bestyrelsens blad. I år har bestyrelsen bl.a. brugt bladet til "særnumre" om
Torvet og om Vedtægter.
Vi efterlyser derfor endnu engang indlæg fra b1;1boerne - jo mere engagement fra
husejerne - desto sjovere et blad!

J.

Graffiti
I det forgangne år har graffitiaktiviteten virket me.re afdæmpet, og indtrykket har måske
også været forstærket af, at de udsatte husejere har været hurtigere til at fjerne nye
påmalinger. For et par år siden afholdtes en anti-graffitidag, som meget succesfuldt fik
samlet en kreds af beboere, der hjalp hinanden, og i det kommende forår vil der blive
arrangeret til ny indsats.
Det virker også, som om de beplantninger, som nogle af de berørte husejere
påbegyndte for. 1-2 år siden, virker særdeles effe!(tive mod nye påmalinger - så den
indsats er vel den bedste måde at få styr på probl.e met.

K.

Fyrværkeri
"Smukkere end nogensinde" var en af de kommentarer, der lød nytårsaften på Torvetefter fyrværkeriet. Bestyrelsens fyrværkeriudvalg var også glad for, at det var lykkedes
at overtale Tivoli-Barfod til endnu engang at levere krudt til nytårsknaldet på trods af,
at han på grund af travlhed kun havde haft tid til at lave et "97" i stedet for det
sædvanlige forvandlingsårstal. En stor tak skal selvfølgelig lyde tilde to ~fy.rbødere"
Carsten Reif og Kim Fruergaard. Carsten Reif var som gammel artilleriofficer især
begejstret for vort •stalinorgel" - 30 50mm-bomber skruet op på en stilladsplatform,
sl:(ønt han var noget bekymret for "sympati-detonationer" som det vist hedder i
artillerisproget.

L.

Generelt
Der kommer tilsyneladende flere og flere biler i kvarteret - kampen om parkeringspladserne er hård - og å.benbart kan ikke alle ejere af disse motoriserede vidundere altid
finde ud af at parkere hensynsfuldt eller lovligt.
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Der kan derfor være god grund til at indskærpe:
"
at der kun må parkeres i venstre side {vestsiden) af tværgaderne og i den nordlige
side af Berggreensgade.
at der er sket en ændring af færdselsloven, så man kun må parkere mere end 1 O
m (mod før 5 m} fra en hjørne.
·
at det ikke er lovligt at have campingvogne, trailere eller jollevogne holdende.
det er forbudt at parkere på lege- og opholdsarealerne.
Det forlyder fra velunderrettede kilder, at nogle af de grønne mænd (eller damer) har
fattet interesse for parkeringsforholdene i kvarteret.
Bestyrelsen har i år ud over de løbende opgaver brugt en del tid på revision af lovene,
der længe har trængt til en ordentlig omgang. Vi har i den forbipdelse valgt at udsende
udkastet tilde nye vedtægter i KILDEN for at få så bred en debat og så godt et resultat
soni muligt. Vi vil i den forbindelse gerne takke de husejere, der har brugt tid og kræfter
på denne vigtige sag og har reageret på bestyrelsens opfordring.

Vi har søgt at indarbejde forslag eller klargøre uklarheder, som der i den forbindelse er
peget på, men har ikke kunnet imødekomme att. Det en.:lelige resultat af bestyrelsens
09 husejernes fælles anstrengelserfremgår af det færdige forslag til nye vedtægter, som
de fremlægges for generalforsamlingen.

II

Bestyrelsen vil igen i år gerne takke de beboere, der arrangered·e Fastelavn sidste år og
som stod for det traditionsrige nvtårsfyrværkeri, som i år var ualmindelig flot, Årets
julekort blev pænt modtaget, og vi kan glæde os over et fint salg.

Bestyrelsen
Januar 1997

,:'
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BILAG 1 TIL BERETNING

Huse-je..'Tore.ningen

.,.

i Sa.andvejskv1-nere1

26. november 1996
miljøudv

Miljøudvalget
Borgerrepræsentationen
Rådhuset
1599 Kbh. V

Vedr. Takstregulativ for afhentning af husholdningsaffald og forslag om indførelse
af 14-dages tø,rining af dagrenovation i villeer og rækkehuse.
I forbindelse med Miljøudvalgets behandling af forslaget til nyt takstregulativ mv. skal
foreningen bemærke følgende:
'
Foreningen omfatter 393 byggeforeningshuse ved Svanemøllen med meget små
forhaver. Hovedpartan af affaldsstativerne/-beholderne er placeret i forhaverne.
Det er ikke muligt for foreningen på grundlag af Mag. 5. afd.'s indstilling til Borgerrepræsentationen at vurdere, om der reelt er forudsætning for den beskrevne afgiftsstigning på
ca. 23 pct. for tømning i villaer og rækkehuse. Vi har svært ved at tro, at en så stor
stigning kan begrundes, men skulle det være tilfældet, kan vi kun opfordre til, at opgaven
udbydes i fri konkurrence, så">'i kan få en reel fastsættelse af prisen.
Indførelse af 14-dages tømning• der er begrundet med ønsket om at undgå de
voldsomme prisstigninger - finder vi vil medføre en helt uacceptabel serviceforringelse.
Den gennemsnitlige husstandsstørrelse i kvarteret kendes ikke, men gættes på en
gennemsnitshusstand med 2 voksne og 1 barn fylder disse erfaringsmæssigt en 125 I
papirsæk i løbet af en uge. Overgang til 14-dages tømning vil betyde en fordobling af
dette volumen, og dermed den plads, som affaldscontaineren optager i de i forvejen små
forhaver.
Det betyder også, at de mange husejere, der af hensyn til kvarterets udseende i de
seneste år har lavet stakitter og imihegning rundt om affaldsstativarne, nu skaf til at ændre
disse for at give plads til større containere. Vil R 98 afholde udgifterne hertil?
Det største problem vurderes imidlertid at blive lugtproblemet!

'

Om sommeren ligger forhaverne i sol størstedelen af dagen pga. solorienteringen. Der er
ikke mulighed for at anbringe affaldscontainerne i skygge, og i løbet af 14 dage vil
containerne udvikle sig til de rene stinkbomber - dette uanset evt. kurser eller tykke
vejledninger fra R 98 i reglementeret indpakning af 14-dages affald! Allerede i dag kender
vi i varme perioder lugtproblemet.
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"

Samtidig har vi pga. af de små forhaver ikke mulighed for at komme på afstand af
"problemet", dvs. at det om sommeren; hvor forhaverne bruges flittigt, fremover vil blive
en yderst blandet fornøjelse al opholde sig der, hvilket vil medføre en helt urimelig
brugsforringelse af hus og udeareal.
.,.

Foreningen skal på den baggrund kraftigt Qpfordre Miljøutfvalget til at finde en
anden eg mere acc~~bel løsning for at undgå de påståe'de nødvendige
prisstigninger for afhentning af affald i villaer og rækkehuse -14-dages tømning er
ikke acceptabelt!

Med venlig hilsen
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Christian Sanne
Formand .
Heisesgade 49
2100 Kbh. Ø
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BILAG 2 TIL BERETNING
lJu...c:jo.rforeningen

i Str.andvejsMrttm:t

.,.
R98

15. januar 1997

Krattværksvej 25
2300S

Ved.r. Genbrug af papir og opstilling af papircontainere
Foreningen omfatter i alt 393 byggeforeningshuse i kvarteret omkring Kildevældsgade.
Blandt foreningens medlemmer gøres der et stort arbejde for at bevare husene og
kvarterets udseende. Endvidere er der fra Kommunens side vedtaget en bevarende
lokalplan for området. Kvarteret er et rækkehuskvarter med små forhaver og smalle
fortove og gader uden egentlige friarealer.
Blandt beboerne er der et udbredt ønske om at følge den almindelige udvikling på
genbrugsområdet, herunder især et ønske om øget genbrug af papir, som i dag for
størstedelens vedkommende blandes med den alm. dagrenovation.
Dette ønske har i flere omgange været drøftet med R 98, der har peget på en opstilling af
traditionelle papircontainere i gaderne, som en egnet løsning på problemet.
..

:..

På de tos.eneste generalforsamlinger, hvor papirgenbrugsproblemet har været drøftet,
har foreningens medierrimer opfordret bestyrelsen til at finde andre og mere
tilfredsstillgnde løsninger, idet der har været enighed om at afvise forslaget fra R 98, som
værende alt for skæmmende og ødelæggende for kvarteret.
Bestyrelsen har på den baggrund undersøgt forskellige løsningsmuligheder, og vi skal i
den forbindelse anmode R 98 om principielt at tage stilling til mulighederne for at indrette
en "minigenbrugsstation• til papircontainere på en del af det kommunaltejede areal ved
siden af JET-tanken i Borgervænget ved Svanemøllen Station. (Se vedlagte kort).
Arealet er udlagt til cykelparkering til stationen, men den del, der ligger nærmest
benzintanken benyttes så godt som aldrig. Bestyrelsen har uformelt rettet henvendelse til
Kbh.s Kommune om muligheden for evt. at benytte denne del af arealet til opstilling af
papircontai<1ere, hvilket Kommunen foreløbig har været positiv overfor.

Det er vurderingen, at der uden' problemer i forhold til behovet for cykelparkering vil kunne
stilles et areal på 75· 100 m2 til rådighed til opstilling af containere. Arealet ligger
hensigtsmæssigt, tæt ved vores kvarter og uden naboer, der umiddelbart kunne tænkes at
være generede af en anvendelse som foreslået.
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· Bestyrelsen skal på den baggrund anmode om R 98's principielle stilling til forslaget.
herunder hvilke konkrete krav, der i givetfald skal løses i forbindelse med en evt
realisering: - hvilke krav skal opfyldes til selve udformningen af pladsen, skal pladsen
være åben for andre/alle, -hvorledes dækkes evt. udgijter til etablering og drift osv?
Såfremt det skønnes hensigtsmæssigt deltager bestyrelsen gerne i en drøftelse af det
konkrete forslag• eller af evt. andre alternative løsningsmuligheder, som selskabet finder
mere fremkommelige.

Meå venlig hilsen

I .I

P.b.v.

Jan Væver
Kildevældsgade
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AD DAGSORDEN.ENS PKT. 5

Forslag om lukning af Berggre·e nsgade mod H. C. Lumbyes Gade.
Det foreslås, at bestyrelsen fortsat skal arbejde for etablering af en lukning af Berggreensgade mod H. C. Lumbyes Gade, tilsvarende den der'allerede findes mod Hornemann.sgade,
men med åbning for cykelpassage midt i spærringen.

Begrundelse:
Allerede på generalforsamlingen den 27. februar 1996 blev bestyrelsen pålagt at undersøge
muligheden for en sådan lukning. Bestyrelsen har derfor amøgt Københavns Kommunes
vejafdeling om tilladelse til at gennemføre lukningen. Vejafdelingen har imidlertid svaret
ved at bede om yderligere dokumentation for opbak.n:ingen bag forslaget, enten i furm af en
generalforsamlingsbeslutning med st.emmeoptælling eller underskrifter fra et overvejende
flertal af beboerne i området. Da der ikke på sidste generalforsamling .blev foretaget stemmeoptælling, genfremsættes forslaget nu med henblik på denne gang at få stemmen1e talt
op.

Formålet med forslaget er at forbedre lege/opholdsarealet i Berggreensgade mellem lieieesgade og H. C. Lumbyes Gade, så dette kommer til at fungere lige så godt for kva:rteret.s

børn og vo.ksne som lege/opholdsarealet i den anden ende af Berggreensgade mellem Weysesgade og Homemannsgade. Den foreslåede åbning for cykelpassage midt i spæITi.ngen
(som ikke findes ved Hornemannsgade) skai forebygge mod cykling på fortovene omkring
spærringen. Opkør.selsrampen skal derfor begrænses til at være placeret ud for åbningen.
Der forventes ikke at ske nævneværdige fomngelser for den kørende trafik i området.
Spærringen skønnes dog at medføre, at et mindre antal bilister blive:r forhindret i at køre
tværs over lege/opholdsområdet og ud af kvarteret gennem H. C Lumbyes Gade. (Der er i
forvejen indkørsel forbudt i H. C. Lumbyes Gades nordlige ende). Der skønnes heller ikke

at blive nogen større belastning af de øvrige gader i området, idet den ovezvejende ind- og
udkørsel i forvejen sker via Kildevældsgade og de to *sløjfer" i Berggreensgade, der ikke har
lege/opholdsstatus, og som henholdsvis forbinder Weysesgade med Kuhlausgade og Niels
W. Gades Gade med Heisesgade.

Forslagsstillere:
Janne Rasmussen, Berggreensgade 58, og Torkil Groving, H. C. Lumbye,s Gade 55,

---;;----,;-,:,-.--;

I

.

- efter drøftelse med en række beboere i den vestlige ende af Berggreensgade og den nordlige del af H . C. Lwnbyes Gade.
)(><,X
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AD DAGSORDENENS PKT 6

Forslag til nye vedtægter

Fu1( (l9l.

..,.

J

Vedtægte.r for Husejerforeningen i Strandvejskvarteret

§1

Navn, formål og opgaver
Foreningens navn er "Husejerforeningen i Strandvejsk-varteret•

Stk 2

Foreningens formål er gennem samvirke at varetage medlemmernes fælles anliggender og interesser som husejere.

. Stk 3

Foreningen skal således blandt andet s0Tge for etablering,
modernisering, vedligeholdels~g drif!_AA fællesarealer,
fælles gader og fælles ledningsnet (m:Ylf saint i øvrigt
varetage andre af medlemmernes fælles interesser.

Stk 4

Som et led i varetagelsen af foreningens opgaver, :Iran der
vedtages regulativer. (

§2

Medlemmerne
Foreningens medlemmer er den/de tinglyste ejere af et hus
indenfor foreningens område. Der er et medlemskab pr.
hus.

Stk 2

I henhold til det originale skøde, der er lyst som deklaration på huset, er enhver ejer pligtig til at være medlem af
Husejerforeningen.

§3

E;j erskifte
En ny ejei indtræder i foreningen med den tidligere ejers
rettigheder og forpligtelser med overtagelsesdagen af huset
som skæringsdato.
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Stk 2

Den ny ejer hæfter for eventuelle restancer ti! foreningen.

Stk 3

Ejerskifte eller overdragelse meddeles til kassereren af den
nye ejer.

Stk 4

Ved ejerskifte betales et indmeldelsesgebyr, fastsat af generalforsamlingen.

Stk S

Ved indmeldelse udleveres et eksemplar af foreningens
· vedtægter og regulativer, samt en introduktion til foreningen.

Stk 6

Ved overgang til ægtefælle, registreret partner, samlever,
medejere og/eller livsarvinger betales ikke indmeldelsesgebyr.

§4

Generalforsamling
Generalforsamlingel) er foreningens øverste myndighed

I

Stk 2

Adgang til generalforsamlingen har enhver, der er medlem
af foreningen, eller ved skriftlig fuldmagt repræsenterer et
medlem af foreningen.

Stk 3

Personer, der hører til medlemmets husstand, har adgang
til at overvære generalforsamlingen.

Stk 4

Bestyre.Isen udarbejder referat over de beslutninger, der er
truffet på.generalforsamlingen. Dirigenten godkender refe- .
ratet med sin underskrift. Referatet ud.sendes af bestyrelsen til medlemmerne snarest muligt og senest to måneder
efter generalforsamlingens afholdelse.

§.5

GeneraJforsamlingsbeslutninger

'

På generalforsamlingen kan der kun afgives en stemme pr.
hus, uanset ejerforhold, jfr. § 2 stk 1,
Stk 2

'

'·I

Stk 3

Afstemninger på generalforsamlingen sker ved håndsoprækning medmindre mindst 10 medlemmer på generalforsamlingen eller dirigenten forlanger skriftlig afstemning.

Stk 4

Almindelige beslutninger, herunder beslut~r om regulativer, træffes ved simpel stemmeflerhed( Veovedtægts-

\

'.·,
I'
,.

Stemmeafgivningen på generalforsamlingen kan ske ved
skriftlig fuldmagt. Ingen kan ved fuldmagt repræsentere
mere end to medlemmer.
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ændringer kræves, at mindst halvdelen af medlemmerne er
Stk 5

~

-:~~e:g

mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkal·
der bestyrelsen til en ny generalforsamling, der skal afhol•
des inden en måned.
På den nye generalforsamling kan forslaget vedtages, når
mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget uden
hensyn til antallet af fremmødte medlemmer.
§6

Ordinær generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år den sidste
tirsdag i februar måned. Efter• bestyrelsens skøn kan
datoen ændres til en anden dag i samme uge, ved skriftlig
meddelelse senest 30 dage før.

Stk 2

Senest otte dage inden generalforsamlingen udsender
bestyrelsen:
1.

2.
3.
4.
5.
Stk 3

Dagsorden
Bestyrelsens beret~ing for det sidste regnskabsår
Forslag til beslutning, herunder indkomne forslag
Revideret regnskab med revisionspåtegning
Forslag til budget og kontingent

Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:
1.
2.
3.
4.

5_
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning for det sidste regnskabsår
Regnskab for det sidste regnskabsår til godkendelse
Forslag til beslutning
Ved tagel se af budget og fastsættelse af kontingent
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Valg af revisorer og revisorsuppleant
Eventuelt

Stk 4

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skat, ..,ære formanden i hænde senest den l.
februar.

Stk 5

Behandling af forslag kan afvises af generalforsamlingen,
såfremt forslagsstilleren eller en fuldmægtig for denne
ikke er til stede_
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§7

Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær geneµ]forsamling skal afholdes, når mindst
40 af medlemmerne skriftligt udtrykker ønske herom. Begæringen indleveres til bestyrelsen med angivelse af dagsorden. Mindst halvdelen af de medlemmer, som forlanger
en ekstraordinær generalforsamling afholdt, skal personligt
være til stede, for at denne har gyldighed.

Stk 2

. En begæret ekstraordinær generalforsamling skal afholdes
senest en måned efter begæringens modtagelse. Juli og
december måned medregnes ikke i denne frist.

Stk 3

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når den finder det nødvendigt.

Stk 4

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske
med 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.

§8

~tyre.Isen
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på fem medlemmer til at varetage foreningens daglige drift.

I'

7

Stk. 2

Valgbare er medlemmer, der er tinglyste ejere eller personer, der er bemyndiget til at repræsentere juridiske
personer, som er medlemmer af foreningen

Stk 3

Der afgår. 2 bestyrelsesmedlemmer på ulige årstal og 3 på
lige årstal. Genvalg kan finde sted.

Stk4

Der vælges en første og en anden suppleant til bestyrelsen
på generalforsamlingen. Suppleanterne vælges for et år ad
gangen. Genvalg kan finde sted. En suppleant træder i
funktion ved et bestyrelsesmedlems afgang.

Stk 5

Bestyrelsen konstituerer sig selv ved valg af fonnand og
næstformand på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Stk 6

Meddelelse om bestyrelsens sammensætning og adresser
sendes skriftligt til medlemmerne senest sammen med
referat fra generalforsamlingen.

Stk 7

Bestyrelseshverv er ulønnede.

Stk 8
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Formanden og kassereren l;ip_o~s med et grundbeløb,
og foreningen yder tilskud til formandens og kassererens

telefonudgifter efter generalforsamlingens beslutning. Beløben~ ~ristalsreguleres.
L--·-

§9
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Bestyrelsens arbajde
Beftyrelsen fas!lægger s.in egen forretningsorden.

Stk 2

Bestyrelsen tegnes af fonnanden eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening.

Stk 3

Bestyrelsen afholder møde så ofte, formanden eller to
bestyrelsesmedlemmer fl11der det nødvendigt, dog mindst
fire gange årligt.

Stk 4

Der tages referat over de beslutninger, som træffes på
bestyrelsesmøderne. Referatet skål godkendes på det næstfølgende bestyrelsesmøde.

Stk 5

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre af bestyrelsesmedlemmerne er tilstede ved bestyrelsesmødet.

Stk 6

Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpel stemmeflerhed. l tilfælde af stemmelighed er fonnandens stemme afgørende, eller ved dennes forfald næstformandens.

Stk7

Bestyrelsessuppleanterne har ret til at deltage i oestyrelsesmødeme uden stemmeret.

Stk 8

§ 10

Kassereren, der skal være medlem af foreningen, vælges
af bestyrelsen. Kassereren har, såfremt denne ikke er
medlem af bestyrelsen, ret til at deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.
Økonomi

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Stk 2

Medlemmerne betaler et årligt kontingent, fastsat af generalforsamlingen.

Stk 3

Bestyrelsen skal placere foreningens likvider-i et anerkendt
pengeinstitut på en sådan måde, at en tilfredsstillende forrentning opnås.

Stk 4

Den kontante kassebeholdning må ikke overstige et beløb,
der svarer til fem gange et årligt medlemskontingent.
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Stk 5

Bestyn:lsen kan til den daglige drift oprette en kassekredit
på indtil 25 procent af den samlede årlige kontingentindbetaling.

Stk 6

B~styrelsen kan efter gene.ralforsamlingens godkendelse til
konkrete formål optage lån i et anerkendt pengeinstitut.
\

Revision
Generalforsamlingen vælger to revisorer og en revisor.suppleant.
Stk 2

Revisorerne vælges for to år, således at der afgår ~n hvert
år. Genvalg kan finde sted. Revisorsuppleanten vælges fur
~år.

Stk 3

'
Revisorerne skal udføre både regnskabsmæssig
og kritisk
revision

§ 12

Medlemmernes forpligtelser
Kontingent betales
senest I. april.

en gang

årligt. Opkrævning udsendes

' I

Stk 2

Stk 3

Stk 4

Har et medlem ikke betalt senest den 1. maj betales et
gebyr, der er fastsat til 5 procent af et årskontingent. Opkrævning af gebyret sker i forbindelse med udsende.Ise af
en skriftlig påmindelse.
Bringes betalingsforholdet ikke i orden senest f ~ dage
efter påmindelsens afsendelse, inddrives det skyldige beløb
og det i stk 2 nævnte gebyr ved retslig inkasso. Alle omkostninger i forbindelse med inddrivelsen betales af medlemmet.
Et medlem, der skylder kontingent til foreningen, har ikke
stemmeret på generalforsamlingen. Medlemmet kan ikke

vælges til tillidshverv.
Stk 5

Det påhviler medlemmerne at overholde regulativer og
andre beslutninger, som er vedtaget på foreningens generalforsamlinger.

Stk 6

Et medlem er forpligtet til, når gade eller fortov opbrydes
p,i,a. arbejder, som er foreningen uvedkommende, da al
f<p-anledige disse retableret for egen regning.

(t.~ .l-- ~,-',
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manglende vedligeholdelse eller fejl, der k;m tilregnes
medlemmet.
,.,.
Foreningeos opløsning
Ifølge de tinglyste skøder kan foreningen kun opløses ved
enstemmighed i foreningen.

lf
Stk 2

Efter vedtaget opløsning træffer generalforsamlingen beslutning om likvidationens gennemførelse.

Stk 3

Ved beslutning om opløsning vil hvert hus være pligtig til
at være medlem af en gadeforening. Denne pligt er
nedfældet i hvert enkelt originalt skøde. Gadeforeningerne
overtager de fælles forpligtelser, så som vedligeholdelse
afvej, kloa-k m.v.

·

Disse love er vedtaget på generalforsijmlingen den ............ 1997.
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22. februar 1997
Husejerloreningen

i Strandvejakv3rteret

Til
Husejerforeningen i Strandvejskvarterets ordinære
Generalforsamling på Kildevældsskolen
tirsdag den 25. februar 1997 kl. 19.00

følger hermed:
Regnskab for 1996 (dagsordenens pkt. 3)
Budgetforslag 1997/98 (dagsordenens pkt. 8)
Indkomne forslag (dagsordenens pkt. 7):
1.

2.

Ændringsforslag vedr. Kildevælds Torv
(behandles under pkt. 4)
Beskæring mv. af gadetræer

3.

Støtte til beskæring af gadetræer

4.

Trafiksanering af Hofnemanosgade, syd
I

Vel mødt!

/Z.;~/~
Christian Sonne
Formand

STATUS CL71lvl0 1.9.96
lleholdninger 311296:

S1;1tn~ 95

Kr.
Kr.
K,,

Kontant

~nk
Giro

4,88

491.222,98
. t\9.295,.H

Kr.

583.523,17

:}28.804,24

Kr.
Kr.

6.750,00
0,00

8.270,00
36.859,17

AKTIVER LUT

Kr.

590.273,17

373933,71

Skyldige omku~tninger 1996:

Kr.

106.370,07

14·1..,~,
• .,,.,,,06

Foreningens nctrofonnue 3U2.96:
Jiorurnr 01.01.1996: 232.161,65
Driftsoverskue! 1996 : 251.741.45

Kr.

483903,10

232.161,65

PASSIVER IALT

Kr.

590.273,17

37l93J,7l

Kontingcntrestancer :
Forudbetalt regning

1996:

6.750,00

1\r,rcgoskiibet æ\ideret og bcholdningeme fundet tilstede
København cl,

I//Pr«lf/ lffI

Foreningens r~sorcr

\

Notcr til Jlt,regnskah 1996 :
Ad. klo. 1: VeJrøtt:r?,;;'1>""
Ad. km. 6: llmf tryk ah x Kilden kr. U.3!,l.'i
Au. kto.15: Jie:aibnmcx:pl:,cle v,,dc,ileU!kcn i<r. 2.062,50
Ad. kro. :6: l')t'Voi<c,ii,.: kr. MOO
.'.)e ~11flilru: lxel1•h forbid!~g W ftl"a:rk<:ri 1Jg julekort e1· gi,el v. :i.c-.,ki~,,r 9'i/96
Bi<lr.ix %/';7 kommer på""-~"' regn~klb {fyivær~cri: 3.205. julekM: :\.600)
,'lestan<:c·r pr:Jl!.2J7 : kr U,00

lllJSBJERFOREN11>iGE:.V i StramkcjskV(tttemt

DRIFTSREGNSKAB.% & BUDGETFORSLAG 97
Regnskab
1995

Mc<llcm!>kontingem for 393 huse
Ek.mako11ti11gent vedr. TORV~'T
Renter Giro&ulk
Kr.
173,76
Den Danske Bank
Kr. 6.144,S5
80,00.
RestancerC1ltc
Kr.
lkntf"r ialr
Kr. 6.398,61.
Salg Hi julekort
Tndmeldelsesgeb~T
Bidrag til fyr,ræl'kcri

ll\'l>TÆGTtiR IALT

m,oo
0

I 5(X)
J,.(#J
f,'(J)

J.21)()

59;!,60()

1. Rl'.nsning og w~cll. afhrønd~ og kloakker
2. Vedligehol<lelse af v-,111d- og el.led11i11ger

3. Vedligeholdelse af gader, beplanuiing, skilte mv.
4. Vcjanlæg ved1agc1 på Generalfors. : TORVET
Vejanlæg ve-d1aget på Ge-neralfors : Berggree.asgade

s rælles:uJtf:l\llt'.afgift til K'l'AS h bf"fJV

IO. Porto, gebyrer, møcler, fflb-admini~tration mv.
11. Telefonomkos111inger
12. Formandens og kasscrcl.'c.as adminiscration

/3lKJO

13. Redaktøren på KIWEN

5.IXYJ

t4. (',,,M-,

9 /00
3 J(I(}

6()(J

15. Auskaffd,e og reparation af materiel
16. Fællesaktiviteter, fastelavn, f}•tværkel'i mv.
17. llonornr for konsulentb.island, ad\'Okat mv.
18. Afskrcrcl kontingcot
19. Renreudgifter til bankigiro
,..
20. Kån<lbog fm K11sejt'.re
21. Be&."'mpelse af faraomyrer
'

Q

196.500

15121)(1

Kr.

6.398,61

7. ()q()

Kr.
Kr.
Kr.

0,00
4.800,00
650,00

5000
3.000

B®
i®

j (J(J(}
IJfX)'

3.000

3,Q{/1)

3.000

JOOQ

Kr. 600.948,61

jJljt,00

799.600

760,5fl(J,

58.91)7,19

75 fYJ()

J.103,00

J50<X/

75.000
25,000

~5.()0()
250fJO

44.145,94

!(JP.ODD
0

350.000

25(1,//(p
2!j().(}(JQ

/5(),(}(J/),

250.000
20()()0
150000

?5.{ttl

30,000

Jb,O()()

18.0IYJ

18.fXIO

l.(Jf)()

18.000
1000
1.000

5.000,()()

/0,/KK}
J@
H(X)Q
5()//(J

10.000
3.000
15.000
5.000

965,45

/IX}()

Kr.

JJW

Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.

0

,0.]00

~

l-'or.;L 97

0

6 /(X)

,JQO

1996

Budget
J,o,~i. 98
589/()()

Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr
Kr.

1 ()(}()

.BUDGET

589.100

0

0

JJ11dget

38'}}(}()

Kr

Ul ;/(/0
0

Rt:G.NSl<Al:l
19')6

Kr. 589.100,00
Kr.
0,00

S:i 5Dt)

f.15.'dro
6. Tryk afKlIDF.N, ceL mti<l!:in<lk., udcldiug, julekor.t mv N ,K}()
7. lokaleudgiftersamt leje af materielkælder
J'S.20Ø
8. Ansvarsforsilaing og fyrværkerifor:sikting
l-700

9. Tingbladet og Østerbro Gru11dcjcrforrni11g

~

0,00
0,00
147437,88
27.478,50
16.402,00
2.722,75
1.000,00

7.807,95
3.096,00
14.180,00

500

I)

JlfQe

~

,;u.ooo
j/JIX)

I /XllJ
J(),Ql'JO
-j.O/JO

IJ,fXKJ
j,(KI()

t.r..oo

LIXJQ

;_/l(f/1

4.659,50

J(i()()

11.i41,00
0,00
2.170,00
0,00
0,00
0,00

l1f}[)Q

5,000
15.000

Jj,i}()()

,'I.OIX)

8.000

&~

0

0

0
0
5.000
0

I)

5.f)(J()

0

·O·
5000
0

UDGIFTER IALT

{19300

Kr. 349.207,16

5(!0.(X]()

%9.000

869,0(1/J.

Ovei~kud / lin<lersknd

/5,/JOO

Kr 251.741,45

35.6/,lr/

-189.400

40li'!O(}

IAI.T

59.3.600

Kr. 600.948,61

595.6«1

799.600

7!iOJOO

Bcs1yrelscn foreslår, atkontingeotct forbliver kr.1500/~r (Øs!crl>rog., 1300) , men a1 der 1il fu11kønnelse afTORVJ:-:1' herA1es
ekstrakontingent påkr. 500,-i 1997 og på lu·. 400,-i 1998. Hcrvc:d \'il fonnuen med udga11g~1 af 1998 <;.l'Je r.a. kr. }85,000.

-Z6

Ma.rgit Haxthausen .3/ ~ o /:;;- ?"S'.
Heisesgade 34. D.11.2. 1997.

ø

Til bestyrelsen for
Husejerfureningen i Strandvcjskvaneret

Vedr.: Ændringsforslag samt begrundelse hclfor til generalforsamlingen d. 25.2.1997
- døgsordcnens punkt 4 - Kildevælds Torv

Det ser ud til at trafikgruppen har lavet et meget smukt og 11)1t.igt projekt for torvet i vores kvaner og det
ser ud til at blive til virkelighed - bun-a for gruppen !!!
Jeg har dog en bekymring, som desværre er blevet større eftor den sidste beskrivelse og tegning af det
kommende torv :
" Bliver trafikken i KildevæJdsgade dæmpet nok, ikke kun på torvet, 01en og~a i resten nf vores
kvarter? ..

En af de flotte tegninger af fremtidens torv, i særnummeret afKilden 96, viste placeringer af bump i
Kildevældsgade tør Horncmandsgade og efter 11.C.Lumbyesgadc, hvilket ville gøre at trafikhastigheden
dæmpedes i hver ende af vores kvarter. Dog må det nævnes, at der var så Jang al1a:tand mellem bumpene,
at der var risiko for, at bileroe kunne nå at speede op igen inden torvet.
Disse bump hverken ses eller beskrives i det sidst udkomne forslag. Er de droppet i sparerunden ?
Bliver vejbanen gjort smallere pil torvet eller på andre dele afKildcvældsgade? Det er feks. tilfældet på
illustrationerne fra Amager Strandvej, i særmmuneret al'Kilden, hvor det er uhyre elfoktivt.

Kildevældsgade er lang, bred og lige. Gaden bruges hver dag af Seanfoss lastbiler der vender ved hjælp af
torvet. Chaufførerne på linie 39 og hurtigbussen har be.~luttet, at det er bedre at køTe stærkt her end i
Bellmandsgade efter den blev trafikreguleret, nogle bilværksteder afprøver bremser og tophastighed på
den gode vejbelægning og en del tung og a.lqundelig trafik bruger Kildeva:ldsgade som gennemkørsel fra
Lyngbyvejen og vcstkvarterem.e til Østerbrogade og Gittervej. Det sidste bliver væn-e efterhånden som
havneområdt:t udbygges O!} rigtig slemt hvis vi får tunnelen under havnen som forbindes med Gittervej.
~

Jeg har før reageret på den øgede bustrafik i Kildcvældsgade. Der klører i dag en bus hvert andet minut i
den største del af dagen~ timer - det gør det svært at nyde haven, pynten på klaveret .ryster og det er slut
med at åbne stucvinduerne.
Jeg er enig med dem som mente, at kolleJ..-tiv trafik er et gode, ban: trist at den skal ose, larme og ryste så
meget.

Hvis busserne i Kildevældsgade gjorde, at personbils-trafikken aftog, så ville meget være vundet og ingen
skulle høre andt:t end roser fra mig, men det et ikke tilfældet. Som nævm ovenfor, er denne trafik både
lokalt og gennemkørende øget kralligt

.,
Det skal siges igen: jeg går fuldt og helt ind for Torve-projektet, og er fuld af taksigelser til gruppen for
dens store arbejde. Men jeg beder til, at bestyrelsen ikke lader en mindre besparelse gøre, at omlægningen
kun får en dæmpende effekt for trafikken på. selve torvet, rned bremsende og. sp~dende motorer før og
efter torvet, til J]/Jlge. 1.
·
Det er faktisk husene i Kildevældsgade, uden for torvet der ligger mest ubcsk)-tet og tættest på vejbaneu.

Jeg vil derfor foreslå følgende ændring af projektets titel samt indhold, til generalforsamlingen d.25.2.
1997:

Titel:
"Projekt for fon;kønnclsc af Torvet og fredeliggørelse af Kilde,•æl~sgade i Strandvejskv11rterct"

Indhold:
Der udføre~ bump, ramper og i11dsnæv1·ing afvejbanen i eo grad som sikrer, 11t køretøjers
hastighed ikke ka.n overstige 40 km. i timen, i den del af Kildcvældsgade som ligger i
Straudvejskval'tel'et.

Samtidig vil jeg ben)1te lejligheden til at opfordre bestyrelsen til ikke at give op i forhold til tilbageføring
af'busruternc til før vinterElil 96. Ud fra de rererater ~om er blevet bragt i Kilden, har politikerne udttykl
forståelse for vore problemer, menHT. stritter imod med uholdbare argumenter. Det kan ikke være
rigtigt, at det er HT~ snævre interesser der afgør sager omhandlende trivsel i et kvarter !
Er der hrug for arbejdslcraft i denne forbindelse, står jeg gerne til rådighed.

Med venlige hilsner og hab om positiv modtagelse

/9/?c'VO,;..>c-~

K o p i ~ trafikgruppen.

Dato L0.2.1997

Til Husejerforeningen ved Strandvejskvarteret

•

Att.: Formand Chris.tian Sonne
Vedr. generalforsamling pr. 25.2.97 bedes nedennævnte forslag tages på dagsordenen.:
Specielt i sommerperioden har lys og sol svært ved at trænge ind i vore stuer, - da vi
har store træer på begge sider af vort hus...
•

Jeg foreslår henned at bestyrelsen pålægges at drage omsorg for behøring beskæring af
foreningens træer, således at de ikke skygger unødigt for de nærtstående huse. Skulle
der ved en fejltagelse være plantet en ''forkert" art træer, tages der initiativ til en
omplantrung.

Med venlig hilsen
Per Golbert
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Generalforsamlingen, tirsdag d. 25.2.1997.
Forslag om trafiksanering i Hornemansgade Syd.
Hornemansgade Syd (strækningen mellem Kildevældsgade og Østerbrogade) er dagligt belastet af en del
gennemkørende trafik (personbiler, taxaer og lastbiler). Gaden passeres med relativ høj fart, og der opstår
jævnligt kritiske situationer i krydset Hornemansgade - Kong Oscars Gade.
Størstedelen af trafikanterne har ikke ærinde i gaden, men benytter den som smutvej til 11enholdsvis Kilde•
vældsgade, Landskronagade og Østerbrogade. Der er således tale om "bekvemmelighedsbiliste~•. der uden
problemer kan henvises til kvarterets hovedtrafikårer.
Det er i den sammenhæng værd at bemærke, at Hornemansgade Syd - i modsætning til alle øvrige sidegader i husejerforeningen • ikke har nogen form for trafik- eller hastighedsregulerende installationer. Et forhold,
som vi betragter som er, v.esentlig årsag til den beskrevne belastning.
Vi henstiller derfor til generalforsamlingen, at der tages beslutning om, at trafikstrømmen i Hornemansgade
Syd skal begrænses via trafik- og hastighedsdæmpende foranstaltninger. Dette kunne f.eks. være "Indkørsel
forbudt" og/eller bump. Endvidere indstiller vi, at man til gennemførelse af trafi~saneringen udart>ejder konkrete løsningsforslag fra Vej kontorets eller husejerforeningens side. Gerne i samarbejde med beboerne i det
berørte område.
Bestyrelsen skal herefter have mandat til at sætte aktiviteterne i gjlng,

'

Ifølge bestyrelsens beretning purikt A skal vejbelægningen i Homemansgade under alle omstændigheder
renoveres i indeværende år. Ovenstående tiltag kan formodentlig indarbeides i vedligeholdelsesplanen uden
væsentlige meromkostninger.

Med venlig hilsen

Hornemar(sga,de 7

Hornemansgade ,14

Kildevældsgade 13

KILDEN
Nr. 2 - Maj 1997

Fodioldsvis ayanlagr - omkring åmlllldædcslciftet

f.

Obelisken rejses • ca. 1910

Næste omlægning?
Se næste nr. af KILDEN!

KILDJN
er Husejerloreningen i Strandvejskvarten-'tS beboerblad, og udgives af demie
forening llDder ansvar af bestyrelsen
og den af bestyrelsen udpegede t'edåk-

1ør. som p.1. er:

Leder
Lederen i dette nummer af Kll.DEN falder i to dele: Først
lidt om den ekstraordinære genecalforsamling og derefter
gyseren omhandlende "Grisekassesyndromet" og "Stenfolket•.

Carsten Ohmsen
Bei:ggre.nsgade 16
2100 København Ø
Tlf.: 31 18 Ol 90

Alle meddel~lser fra bestyrelsen er

mærnetmed.
Bestl'ttl&en 1995/%:
Christian Sonne - formand

Heisesgade 49
Tif. 39 29 54 .51
(gadevedligeholdelse)

Jan Væver - næstformand
Kildevældsgade _13
Tif. 31 20 7.5 31
(R981miljalskabsføær)
Niels lngvartsen - sekretær

HomemaDsgade 29.
Tlf. 39 29 42 18

(maleriel og kælder/HFH) ••

Carsten Oh:mscn
Berggrensgade 16
Tlf. 31 18 01 90

(KILDE~/rotter og ldoakker/
historisk udvalg med Ole Faucrltøj

som seniormedlem)
Done Raaschou
Heisesgade 43
Tif. 31 18 13 09
(facader og lokalplan)

Suppleanter:
Jette Bisbje.rg

Så blev den ekstraon!inære genecalforsmling overstået. En
yderst vigtig seance, hvor foreningens nye lovgrundlag blev
endelig vedtag~t. Det har været prøvet før, og hver gang har
der været ydel'St positive tilkendegivelser overfor de fornyelser, som også de tidligere nyfremsatte lovforslag indeholdt, men der har aldrig været huse nok repræsenteret til, at
lovene kunne blive endeligt vc-.dtaget på de ordinære generalforsamlinger. Alle de positivt indstillede husejere har på
baggrnnd af tilslutningen på de ordinære generalforsamlinger
troet, at den Hellige Grav var velforvaret og derfor ikke
fundet det nødvendigt at tnøde op til den ektraordiilære
generalforsamling for at stemme for den endelige vedtagelse,
som her blot kræver flertal af de tilstedeværende.
Hver gang er der så dukket en gruppe husejere op, som
ikke har deltaget i den oroinære generalforsamling, og disse
hueejere har stemt de nye love ned - hver gang. Set i det nok
så ~ømte bakspejl har det været en abstral..1:ion og tvangstanke om, at bestyrelsen ville kuppe et beboerhus igennem
ved at tildele sig selv mere økonomisk magt gennem lovændringerne, et beboerhus som ville medføre udgifter, støj og
revolutionære aktiviteter.
MEN hvorfor lykkedes det så i år? Jah! "Muren" er
faldet, Sovjet er gået i opløsning, Dronning Margrethe har
regeret i 25 år og så var Mao vist nok et •dwnt svin".
Endvidere er det mit indtryk, at mange nye husejere er
kommet til - unge - fulde af ideer og initiativer og sikkert
både smukke og rige. Alt gik planmæssigt trods landskamp.
Hele foresillingen blev afviklet på ca. 40 minutter, lovene
blev vedtaget, forespøi:gsler blev besvare.I og nye arbejdsom-

Kildevældsgade 34

råder blev vedtaget i en rar og samarbejdsvenlig atmosfære.

Tlf. 39 27 14 10

Jo, der var en god stemning blandt de ca. 80 fremmødte

Jaeob Breck.
Kuhlausgade 12
Tif. 39 29 14 35
(begge suppleanter: trafil::)

Kasserer:
Oluf Gceiscn
Kuhlausgade 46
11f. 39 29 60 62

2

husejere.

Så langt - så godtll!

Det er jo med byggeforeningshuse som med kvinder: Ser de godt ud, og er de intelligent
indre~t, bliver de jagtet lige ind til klimakteriet (al~å fui: kvindernes vedkommende)• måske
fortsætter jagten, for nu erstattes fertiliteten jo af en pensionsopsparing i millionklassen i form
af et hus. Og det er jo heil.er ikke så ringe endda. Vore huse er i øjeblikket genstand for en
sand jagt med uhyrlige prisstigninger til følge. (De sidste 5 lluse, der er blevet handlet, er om rygterne taler sandt• gået for mellem 1,5 og 1,8 millioner gode danske kroner).
Uden at jeg skal føre bevis herfor mi det uværgerlig betyde, at en anden
samfundsgruppe overtager disse smukke arbejderboliger, som før i tiden rummede t.re.familier
med op til flere børn i hvert hus.
Her kommer vi så endelig til pointen på denn.e lange indledning: Der er de sidste 4-5
år dukket en ny slags husejere op • lad os for nemhedens skyld kalde dem •stenfolket", og
så er der dem med "Grisekassesyndromet". Lad mig give et eksempel på Stenfolk-adfærd:
Lidt længere henne ad min vej boede der for nogen tid siden en utrolig rar ældre
mand - hvert forår klippede og snakkede han med sine utroligt flotte roser • senere nAr de
sprang ud kunne han finde på at forære dem væk til forbipasserende, der lige slog en kort
sludder af med ham. Det var en smuk ha.ve, trods sin lidenhed - fuld af blomster og grønne
planter. Men der kom nye folk til.
Kon tid efter så jeg til min rædsel, hvordan en grab m«t to store skovlfulde havde
ryddet teser og andre grønne vækster bort, hvorefter et par mænd begyndte at strø
betonbrosten ud over arealet. - Det er det rene hærværk! Endnu en af vore gamle haver var
forvandlet til et stenareal. Nu skriver jeg udtrykkeligt VORE haver, for vi ejer jo ikke vore
forhaver. det gør Husejerforeningen i Stral!dvejskvarteret - og det er jo os allesammen!
Lad mig - inden jeg går videre • lige ridse problematikken op med den anden
havooestruktørgruppe: Grisekassefolket. Da Arbejdernes ByggeforeniDg blev stiftet for mere
end hundrede år siden yar det for at bygge sunde boliger til de socialt dårligt stillede
arbejdere på B&W, på nudansk "småkårsfolk". Det sunde bestod af flere momenter: Lav
bebyggelse, "Das" i gården, GRØNNE haver og fællesskabsfølelsen bl.a. ved snak med
naboer. Det blev samlet under mottoet: "På alderdoms hygge skal i ungdom du bygge•. lngen
stakiti.er måtte derfor være mere end 1,2 m .bøje - man skulle kuw1e følge med i livet på
gaden.
Alt dette er beskrevet i "Håndbog for Husejere" som en hjælp til nye og selvfølgelig
også gamle husejere, som skulle i gang med en støITe eller mindre renovering. Desuden er
der blevet vedtaget en bevarende lokalplan, som i fremtiden sikrer, at vore huse bevares så
tæt på deres oprindelige udseende som muligt. Og det er i h'Vert fald ikke med trykimprægnerede hegn i mandshøjde!
Hvorfor køber man et hus i et kvaner med "indbygget trivsel· og social samklang,
når man samtidig plejer sin narcissistiske .inl:roverth.ed i en isolerende •grisekassse •, som ville
tage sig godt ud omkring et cypehus med built-up tag placeret i en soveby i Ballerup (bare
for at tage et eksempel)?
Tag nu og læs den udmærkede "Håndbog for Hueejere', hvis I påtænker at lægge
haven om eller bygge et nyt stakit. Der står alt om det lovmæssige, hvor og hvordan man
skal ansøge, samt hvordan det må se ud (å propos: Vidste l, a.t man ikke må placere skure
i forhaverne, men gerne. et lille lysthus med åben himmel, altså UDEN tag), eller spørg i
bestyrelsen, som også gerne giver gode råd og vejledninger (det er gratis!). Det kan da ikke
være meningen, at vores forhaver ender som "ØRKENFORTER".
Fortsat god forståelse for fællesskabets fordele!

Den. Gamle redaquur
Illustrative eksempler på næste side - >
3

•
Den oprindelige Berggi:ensgade
ca. 1920. Flotte lave og luftige
itilittet, allige-vel med individuelt
præg.

-

Hvem kommer tættest på det oprindelige?
<

Der bliver trukket lod om 2 fl. rødvin for løsninger med rigtigt svar • inden den 12/6 til

"KILDE-redaktøren".
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Så let og kønt kan det gøres!

Sten på ston på sten • men udmærket stonnsikång af havemøblerne.
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Det er "grisekassen' til venstæ.
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Referat af ex.ordinær generalforsamling den 18. marts
1997 kl 1800 på Kildevældsskoler3.
Fonnanden bød velkommen øg udtrykte glæde over det store fremmøde - trods
fodboldkamp og det fremrykkede mødetidspunkt.
ad 1 valg af dirigent

Søren Borch blev foreslået og valgt.
Dirigenten kunne konstatere at den ex.ordinære generalforsamling var indkaldt og
blev afholdt, korrekt, iht. lovene.
Der var ikke nogen indvendinger mod det referat, der var udsendt fra den ordinære
generalforsamling.
ad 2 Endelig vedtagelse af forslag til nye vedtægter.

•

Forslaget,der blev enstemmigt vedtaget på den ordinære GF, skulle godkendes
med en majoritet på 2/3 del af de fremmødte.
Før dirigenten satte forslaget til afstemning, bad formanden om ordet.
Flere medlemmer havde gjort bestyrelsen opmærksom på, at der havde været en
mindre fejl i referatet fra GF.
Det var faktisk blevet vedtaget at 3 medlemmer (og ikke 10) kunne forlange skriftlig
afstemning på GF.
§ 5 stk 3 har da følgende ordlyd :
"Afstemninger på generalforsamlingen sker ved håndsoprækning medmindre
mindst 3 medlemmer på generalforsamlingen eller dirigenten forlanger skriftlig
afstemning."
·
Da der ingen protester var mod denne korrektion, stillede dirigenten det samlede
forslag til afstemning.

Det blev enstemmigt vedtaget.
ad a Indkomne forslag fra den ordinære GF(;!.3· og 4)

Forslag 2 fra Per Golbert Berggreensgade 54 med støtte i forslag 3 fra Helene
Gåthe og Jans Karl Jensen Berggreensgade 26, foreslog en kraftig beskæring af
vore gadetræer - eller evt replantning, såfremt der var plantet en "forkert• art.
Formanden kunne berette, at Københavns kommunen parkafdeling har oplyst at
"vore" træer er de bedst egnede gadeti:æer, og at bestyrelsen havde bestilt en
kraftig beskæring • h'os parkafdelingen.
Per Golbert erklærede sig tilfreds hermed, især da han havde konstateret, at
beskæringen havde fundet sted.
Forslag 4 vedr. trafiksanering af Homemansgade/syd blev fremlagt af to af
forslagsstillerne• John Christensen Hornemansgade 3 og Ginna Sørensen
Homemansgade 11 .
De berettede om trafikproblemerne i gaden• dels med megen gennemkørende
trafik - Østerbrogade/Landskronagade/Kildevældsgade, dels med megen
"uvedkommende" og rodet parkering.
5

Forslagsstillerne, der også påpegede at saneringen burde foretages før den
generelle opretning af gadestrækningen, som bestyrelsen havde påtænkt i år,endte
med at stille følgende konkrete forslag:
Generalforsarl)lingen opfordrer bestyrelsen til, sammen med initiativtagerne,
at arbejde hen imod en trafiksanering af Hornemansgade/syd.
Bestyrelsen vil gerne arbeide videre med det konkrete forslag, der i givet fald vil
kræve, en accept. dels fra Vejkontoret, dels fra husejere i Hornemansgade udenfor foreningen. Endelig kan det - af økonomiske grunde, blive nødvendig med
en forelæggelse på en generalforsamling.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

ad 3 eventuelt
Her bad formand emeritus Ole Faurhøj om ordet, for at lykønske bestyrelsen, og
foreningen, med de nye vedtægter, og at det endelig var lykkedes at overvinde den
stemning af mistro, der havde bevirket, at 3 tidligere forslag til vedtægtsændringer
var blevet forkastet på de extraordinære GF'ere,
Formanden kunne oplyse at Vinhjømet alligevel ikke lukkeae - for at gøre plads til
en"7-11".
Et medlem havde hørt at Kjoleforretningen var blevet overtaget af denne
forretningskæde - i stedet for Sionskirkens Genbrugsbutik; det vil bestyrelsen selvfølgelig undersøge.
Et andet medlem opfordrede bestyrelsen til at "se på" forslaget til
Genbrugsbutikkens facade, der havde været offentliggjort i det lokale kirkeblad; det
gør bestyrelsen selvfølgelig også.
Generalforsamlingen kunne slutte kl. 1840.
Ved GF's begyndelse var 87 huse repræsenteret.

marts 1997 / Niels lngvartsen

PS:
Formanden blev - efter mødet, opmærksom på, at han havde glemt, at takke de 3
voldgiftsmænd - Adrian Schelling, Margit Marienlund og Niels Hein, og ikke mindst
voldgiftsmandssuppleanten Benny Nielsen, for deres årelange og upåklagelige
. varetagelse af dette hverv, som nu, med vedtagelse af de nye vedtægter, nedlægges.
Foreningens tak bringes hermed videre.

6

. LOPPEMARKED
24.5.97 Id. 12 -: ca. 15
,,.

i Berggreensgade

KOM OG VÆR MED!
Har du noget, du vil sælge, bytte eller købe?
Kom med dine loppeting og et bord og stil op!

Hvis du ikke får udsolgt, regner vi med,
at dn selv tager tingene med dig igen,
•

Inviter venner og familie med!

På gensyn til en hyggelig eftermiddag
Rea
Heisesgade 49

Lif
JCublausgade 46
'Tlf.: 39 29 60 62

Tif.: 39 29 54 51

Aflyses, hvis det bliver meget dårligt vejr!

LEJLIGHED!
Er der mon en lejlighed til leje i Svanemølle-kvarteret enten nu
eller senere?
Jeg er bibliotekar, 51 år~ og ba.r en deledatter på 15 år.
'
I øjeblikket bor jeg i en ejerlejlighed. i Ishøj, men vil geme flytte
ind til byen, specielt gerne i dette kvarter.

Mit navn er: Anne-Mette &back
Tif.: 43 54 06 58
Tif.: 43 57 71 62 (arbejde)
7
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DAGRENOVATION
STORSKRALD
BYGNINGSAFFALD
MILJØFARLIGT AFFALD
HAVEAFFALD

I

..':.;;r., ~,..,;,.,,,,..

l·:h1stjerforening~
l ~t.randvc:jshsrtc'C'Ct

-fra private husstande
Strandvejs.kvarteret.

Hvad

Betegnelse
Husholdningsaffald
(dagrenovation)

Organisk og
uorganiGk affald

Hvornår Hvor I Hvordan
affaldscontaine; I Container ellet
affaldssæk i gtativ

Tirsdag
eller torsdag

eller ~«ativ

'

bveruge

Storskrald
Storskrald aibentes
mod betaling I 4 dage fy,r

og efter nævnte afbentoing~...
dage. Betaling kr. 200,excl. moms
Udenfor disse tidspunkter
kan der hestille.< grati~
afhentning

K.a.,;;serede indbogen.stande. (4 X årligt, gratis)
Husholdningsaffald af
størrelse, an dlc:r mtengcfc.
der ikke lcan \'.ete i
container dier f>tativ.
Må ikke være fonådnetis1. l .afh. 4_marls 97
Ildce ildel;:r,1endc eller miljø
furligt afn> a.
2.afh.
-stønc g~r,~ tr~tW'TimCt"

3.afh.
Oll stød hØrer under
storsmild · ikk<: haveaffald.
4.afh.
ble<ioabe oS lr}stre slail

Ii

Pakl.-e., eller bundtes i
håndterbare bundter
- ikke over I meter på
1'<:ngstc led.
- skal kunne håndteres
'4i ecn pen;on.

P~fortov
ved havel~gi;:

t-løblcr medtages rom

6. juni 97, '

de er- me.11 skal kunne
h!ndteres af2 personer
ud~-u bj,o!pcmidlcr.

28. aug. 97 ·
l.dec.<J7 .

ildn lltre.s~tl8$ Ud sa111t•~

;

med S10f$U1lld.

I

- rt1,11 Ul 898 so11 albe11Er
spec,rlt. Tlf. :ll!H1H8

!

..

Bygningsaffald

Haveaffald

Alm. l\aveaffald, tynde
grene" visne blade o,t

Håndterligt uden brug
id hjælpemidler.

På fortov

Se ovenfor
må kun veje samlet 1;,0 kg. -.samt storskrald
pr. afhentning.

omfaucr storskrald roen

ved havelåge

Håndterl,are palckcr.

3. mand.. og 3. tintl.
imåneileo .
~ 4ee. ogJa.aw,r

Pakkes i bundter ikke over I mtr.
max 40 cm i diameter.
Træ,o;tammer ikke over 8 cm i diarn.
Større træstammer og stød hører
under ,norskraid.
Havcaffal'/t:kk<'s i papiraffald,poscr,
o~ det er i e beø"ænsn.in" nå antal.

På fortov
ved havelåge

(sæt evt.poserne u<

mandag morgen fo
at være sikker på

aihemnin•.\

Miljøfarligt affald
F~ende specielle ting kan
o
afleveres i alm.
åbningstider til:
Batterier hos fotohandleren.
Medicinrester p~ apoteket.
Maling hos farvehandlere.
- eller pl Genbrugsstationerne.
Rekvirer evt specialbrochure
hos R 9& Tlf.32661898

Maling, ~løsningsmidlet, J,ørdag d.7. mab97

opbevares bedst j papkasse,
spand med I~ eller plastiL~
beholder me fast bund.

i~ l!j.

S\'te, spjJ oJie, kemikalier, (kl. 15.30 - 1s.s
liekæmpelscsmidlcr,
(kl. 16.00 - 16.20
drivmidler, husholdningsLøn!. d.26. Aug. 97
og toilelkemikalier.
IS.30 - 15.5())-<o
Genopladelige elektronisk
. 16.00 - 16.20 ➔
appar.ter med fast bauerip!Wling (f.eks. tandbørster Tiral. d. 8. dec. 97
bordstøv,-ugcrc og hore• ~kl. lS.30 - 15.50)-o
maskiner. 'kl. l 6.00 - 16.20,-.
:

æ:

'

Kildevæld,g. 80
Kuhlausg. og
Kildevældsg,adc

I

Kildevældsg. 80
Hj. Kub!ausg. og
Kildevaoldsgade
Kildesieldsg. 80
Hj. Kuhlausg. og
Kildevældsg:ade

I
- eller genbrugs- I
plads.

Stil affaldet oprejst så det ikke
løber ud eller sammen.
Kemisk affald må aldrig blandes.
Allever i origirutlcmballager.
Hald affaldet utilgæ~ellgt

forbtlmll!
i

'I
I

I
I

+ Helsingborggade/Bellmansgade

Flaskecontainer:

Pladsen ved Svanemøllens busholdeplads

Genbrugsplads:

Rentemestervej 5 - 2400 N Tlf. 31850724
Åbningstider; lvlandag-fredag 14--18
Lørd. Sønd. og helligdage 10-17
Lukket mellem Jul og Nytår
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KILDEN
Nr. 3 - August 1997

KILDEN
er HllSCjerforcningcn i Sti:andvejskvartems beboerblad. og udgives af denne
forening under ansvar af bestyrelsen
og de:o af bestyrelsen udpegede redaktør, som p.t. er:

Carsten Ohmsen
Rerø.,.,."TeI!Sgade 16
2100 KøbenhaVJI Ø
•nf.: 31 18 01 90
Alle meddelelser fra bestyrelsen er

mærketmed.

Be61:yrd\!(!Q 1995/96:
Chnstian Sonne - formand
Heisesgade 49
Tif. 39 29 S4 51
(gadevedligeholdelse)

Jan Væver - næstformand
KJldevitldsgade 13

·nt. J1 20 1s s1

Ja, så blev det endelig tid til KlLDENs midsommemumrner.
(Det er vist første gang det næsten kommer til tiden). Det
væsentligste er vef'de løse sider til Håndbogen. (I, (ler endnu
. .ikke har fået den • prøv nu at få sluppet forbindelsen til
hybridnettets store pakke og gå en aftentur over i kælderen
og få den hentet).

Redaktøren har modtaget en del breve ang. medmenneskelige
hensyn omkring aftenstøj ud af åbne vinduer og nattemumien
i haverne og bringer hermed ønsket om hensyntagen i
erindring. Ligeledes har der været positive tilbagemeldinger
fra en beboer, som ved føTSt givne lejlighed vil omdanne sit
nyopførte stakit til et for kvarteret passeode do. Det er rart,
at lokalplans-problemer kan løses på denne konfliktfattige
måde.
•
EIiers har det mest opløftende i bestyrelsesarbejdet vel nok
været bevillingen til Torvet (læs herom andetsteds) og det
nyligt opståede samarbejde med de andre husejerforeninger.
I bestyrelsen ser vi frem til et tr.avlt vinterhalvår med
løsninger af de mange opgaver, men herom senere.

(R98/miljø/skabsfører)

Fortsat god sommer.
Niels Ingvanseo • sel<reia:r
Homemansgade 29.

nt. 39 29 42 1s

(materiel og kælder/HFH) .
Ca,stenOhmsen
Berggrensgade 16
Tif. 31 18 01 90

(KIU>.BN/rotter og .kloakker/
historisk udvalg med Ole Fauetbøj
som seniormedlem)

Done Raasc.hou
Heisesgade 43
Tlf. 31 18 13 09

(facader og lokalplan)

Suppleanter:
Jette Bisbjerg
Kildevældsgade 34
Tif. 39 27 14 JO

Jacob Bred
Kuhlausga& 12
Tif. 39 29 14 3S
(beo~e suppleanter: 1rafik)

.Kasserer:
Oluf Greiseo

Kuhlausgade 46
Tlf. 39 29 60 62
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Den gamle Redaqteur

Orienteringsmøde
om projekt for fredeliggørelse og forskønnelse af

TIRSDAI\G DEN. 19. AUGUST 1997 kl. 19:30
Til stor glæde for os alle, har Borgerrepræsentationen 15. i\.1aj vedtaget at gennemføre vores projekt.
for omlægning afKildevælds Torv, til gennemførelse i 1997.
1 øjeblikket arbejder vejafdelingen sammen med stadsarkitekten på deres oplæg til projektet, som vi så
sene-re skal behandle i trafikgruppen med vore eksperter og andre kyndige personer.
Dette arbejde forventes gennemført over sommeren, og derefter skal vi som vedtaget på
generalforsamlingen ]Jave projektet fremlagt for husejerforeningens medlemmer på et
informationsmøde.

~fødet vil blive afholdt
Tirsdag den. 19 . August kl. 19:30
Seedet er ikke blevet fastlagt endnu, men dette vil bln-e offentliggjort sammen med udsendelse
af materiale om projektet til alle husejerforeningens m«Jlemme• forud for mødet.
På mødet vil der udover Trafikgruppen og repræsentanter fra bestyrelsen også være repræsentanter fra
kommunen.

Vi glæder os til mødet, og ser frem til gennemførslen af ptojel.1:et for fredeliggørelse og forskønnelse

af Kildevælds Torv.
Med venlig hilsen

Trafikgruppen

J~'tte Bis bjerg. Jø~n Dahl Madsen, Torkil Groving & Jakob Brcck
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Havevandring eller:
Den uhyggelige historie om rendestensjunglen

•
Bestyrelsen har været på den årlige havevandrirtg i kvaneret - i år fordelt over to aftener: nord og
syd for Kildevældsgade. Af positive meldinger fra havefronten er, at der generelt synes at være stor
interesse for at gøre noget ved forhaveme.
Positivt er det også, at maI1ge husejere gi'r de gamle stakitter en gang maling eller sætter nye
op (bestyrelsen minder om lokalplanens bestemmelser om, at forhaverne skal hegnes med et ·ror
k""Varteret passende hegn efter magistrat.ens nærmere godkendelse•. Dvs. at nye hegn/stakitter skal
godkendes - vi anser JKKE tæne hegn (plankeværlrer) for passende!, ligesom mange har fået
afskærmet skraldebøtten mod gaden.
Også mange ofrer penge på nye belægninger i fothaveme: klink.er, brosten, chausse~ten,
klostersten i beton, eller hvad man nu foretrækker, men desværre har enkelte husejere enten ikke
læst eller har trods gentagne henvisninger hertil ikke respekt for vores haveregulativ (se håndbog
for husejere) stk. 2, hvoraf det fremgår, at ikke mere end halvdelen af haven må være forsynet med
belægning. Bestyrelsen overvejer sammen med forenlngem adyokat, om der skal rejses sag mod
disse husejere.
Men alt i alt - trods skønhedspletter - en positiv udvikling.
Den store negative oplevelse på havevandringen var imidlettid, 31 en stor del af husejerne
•g1emmer• at renholde fortov og gade (haveregul.ativets stk. 1). hvilket først og fremmest betyder,
at bagkant af fortove og rendestene er de rene jungler med ukrudt i store mængder. Ukrudtet
ødelægger både fortov som rendesten og medfører aitså øgede vedligeholdelsesudgifter for
foreningen.
Vi startede havevandringen syd for Kildevældsgade. Husejerne i denne del af kvaf(eret har fået
sedler med opfordring til at gøre noget ved ukrudtet - men da vi kom nord for Kildevældsgade,
kunne vl konstatere, at problemet åbenbart var generelt, og vi opgave derfor at smide sedler ind.
T stedet skal her lyde en KRAFTIG opfordring til at fatte havehandskerne og skuffejern eller
Jade børnene få tjallSen med at få fjernet ukrudtet. Det er den enkelte husejers pligt ar sørge for.
at det sker!
,
Som det er nu får vi ødelagt gader og fortove - bli'r det ikke bedre, må foreningen tørge for,
at ukrudtet fjernes, og at udgifterne til bortskaffelse af regnskovene i rendestenen fordeles på de
husejere, der ikke selv får problemet ordnet.
Og det kan vel ikke være meningen?

Christian Sonne
fomuuui
4

Håndbog for Husejere ·
Med dette nummer af KILDEN bringes nye sider til Håndbogen - dels en side med den siddende
be&tyrelse, med telefonnumre og arbejdsomradei:, dels husejerforeningens nye ved.lægter + nyt
stikordsregister. Sæt dem i die eksemplar af 'ijFH, så du har den intakt.
Skulle dc.r være nogle, der endnu ikke har fået HFH, kan de henvende sig hos Niels I,ngvartsen
- men helst ikke i weekenden.

Efterlysning
Desvæffe er det - igen • nødvendigi at efterlyse noget af foreningens materiel. Materielforvaltningen har ikke rigtig styr på, hvor den lille kloakskov) og den lille stige befinder sig.
Henvendelse til Niels Ingvansen, Homemansgade 29, tlf. 39 29 42 18 - der stk flere i kø.

***************
Vedr. gamle døre og vinduer mv.
Sidste gang R98 afhentede !.t:o,njkrald i kvarteret, var kæresten og jeg på den efterhånden traditionelle rundtur aftenen før, for at kigge på udvalget. Og at dømme efter trafikken i gaderne er
det vist ikke kun os, dei:- holder af denne lille ad,;p.redclse. Og hvem ved, der kunne jo ligge et
eller andet, som
har gået og ledt efter i årevis, der nu pludselig er blevet overflødigt et
andet sted.

=

Ea ting ~dt mig i øjnene, jeg talte indlil flere døre og vinduer i bWlkeme foran husene. Nogle
var meget medtagn~. men langt størsteparten va,: i udeinærlret stu1d. Og her stod de, _på dert
direkte vej til forbrændingen.

Heldigvis blev de fleste at de brugbare døre reddet i denne omgang, de er nu anbragt i sikkerhed i fureningens materielkælder, til glæde for dem der i fremtiden måtte mangle reservedele
til huset i form af f.ek,;. en dør eller et vindue.

Jeg har selv haft fornøjelsen af at få en af de originale døre tilbage i en ti<.!Jigere atblændet
døråbQing. ligdedes er det ved renovering af de gamle vinduesrammer en stor hjælp at kunne
skifte træ ud fra en anucn ramme, hvis f.ep. bundstykket i =men er alt for medtaget. Eiler
måske at kunne finde en hel og bn.igbat ramme i bedre stand.
Derfor vil jeg opfordre alle bebo.e re til at aflevere g;unle vinduer, døre, gerækrer, karme, kælder.vinduer med viden:. Specielt når mm har håndværkere til at gøre arbtjdet er det vigtigt at
gøre dem opmærksomme !fa, at de ikke bare automatisk skal snude alt det gantle ud.
<

Kontakt vores venlige kælderforvalter, Niels Ingvartsen, eller et andet medlem af bestyrelsen,
for at få åbnet til kælderen når du har noget at afl~e. eller hvis du selv har brug for reservedele.

Med venlig hilsen - Jakob Brecl<,, Kuhlausgade 12
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Samarbejde med andre husejerforeninger
i Byggefo'l"en:ingskvartererne
Inden, for det sidste årstid er der opstået et samarbejde med husejerforeniogerne i de øvrige
Byggeforeningskvarterer: Humleby, Lyngbyvej, Kartoffelrækkome og os selv her i Strandvejskvarteret. Repræsentanter fra de ri:,spektive bestyrelser IIIØ(!es ca. hvert halve år for at udveksle
ideer til løsning af problemer, som er fælle& for de 4 foreninger.
Den 2. juni holdt vi det sidste møde, som blev indledt med en vandring gennem vort kvarter,
hvor vi så på haverne, vejbelægningen og de mere kuriøse ting ved vore huse. Derefter var der
fælles møde hos fom1anden, hvor vi bl.a. talte om organisering og inforpiatlonsformidling fra
bestyrelserne til husejerne. Det viste sig, at vi var det eneste kvarter, som udgav et blad til
viderebringning af oplysninger, og som sæde for debat. De øvrige foreninger vi.Ile overveje dette
i deres respektive bestyrelser.
'
Derefter gik vi over til dagsordenen:
A) Renovation. Her opfordrede formanden de an~ foreninger til at slcrive til R98 om de særlige
problemer, der vil kunne forventes at opstå omkring den bebudede 14-dages tømning. Derefter
drøftede vi aviscontainere, hvor man både i Kartoffelrækkeme og i Humleby har store
problemer med affald omkring containerne.
B) Vandrør. I Kanoffelrækkerru: var vandledningerne så tærede, at de alle skal skiftes ud. Det er
en udgift på ca. 4 mil!. kr., som husejerne hæfter for (ca. 10.000 kr. pr. hus). Halvdelen af

beløbet er på nuværende tidspunkt krævet ind via ekstraordinær kontingent 2 x 1.000 kr. ekstra
om året). l Humleby har ma,n på.den baggrund valgf at oprette en vandrørsfond, selvom man
ikke har problemer endnu, men det forventes inden for de meste 10-20 år.
C) Dernæst drøftede vi, hvad kontingent.et gik til i de forskellige foreningen og hvillte fremtidige
områder man arbejder på at udvikle.
Humleby: En fælles central (telefon) - dvs. et fællesnummer+ et individuelt slutnummer. Man
kunne da spare ca. 2/3 af telefonregningen, bl.a. blev lokalsamtaler gratis.
Desuden havde man en byøkologisk debat kørende.
Kartoffelrækkerne: Samler penge til vandrørene. Da organiseringen her er mere anarkistisk, er
kun 7 gader med i ordningen.
Lyngbyvejen: Stigen(!e P-problemer. Her har man en fælles ejendomsforsikring og man
diskuterer frivilligheden i at være med.
Bestyrelsen har diskuteret det fremtidige arbejde:
Prioriteret:
1. Bevaring af kvanerets karakler (de har ingen lokalplan)
2. Renovation
3. Øget samarbejde med de øvrige husejerforeninger.
Aftenen trak ud og vi havde endnu meget at snakke om, så et nyt møde blev aflalt til oktober i
Lyngbyvejskvarteret.

Ref.: Carsten Ohmseri
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ROTTESTOP!
Det viser sig, at jeg er heldig ved, at jeg er opdraget til. altid at lukke laget ned på WC-kummen det forhindrer rotter i at komme den vej op., nemlig!
Da jeg en dag i qiidten af januar løftede laget, så jeg ·noget" i vandet. i min nærsynethcd
kunne jeg nemt ha' ttukket i dette noget, hvis jeg ikke huskede, hvad jeg havde læst i KJLDEN m.
3, okt. 96 - Rottenummeret. Det var nemlig eo rottehale, der hang ned i vandet. Jeg trak i stedet
i snoren og håbede på, at jeg skyllede e11 engangsrotce ud. 2 dage efter lå der nogle • rottebørumer•
i vandet.
Jeg fik ikke kontakt til Konsulenten-for-Øerne, men ringede til Kommunens Skadedyrsbekæmpelse - 33665817 - som sendte en venlig mand ud, der beså åstedet og hængte en giftpakke ru>,d
i kloakken mellem hus og fortov. Der må have været holdt rottefest, den var hurtigt spist.
Per var nu ro til slumingen af fel:m1ar, så h~vde jeg atter en rottehale hængende fra vandlåsen
ned i vandet. Kommunens mand tilrådede nu at få isat en rottespæm: af min VVS, hvilket foregik
enkelt med indsættelse i faldstammen i kælderen for ca. 1.000 kr. af en af de 2 løsninger
kommunen venligt havde tilsendt mig. Nu håber jeg ikke, mine naboer har arvet rotten!
EvaRønholt

H.C. Lumbyesgade 54

-------------.- ---------------------------Det historiske hjørne
Fra min farfar og min oldefar, som beboede huset H.C. Lumbyesgade nr. 12 fra det blev bygget
til min farfar døde i 60' erne har jeg arvet 5 kom!)lette årgange af ugebladet ·Ravnen•, et satirisk
og stærkt politisk orienteret magasin, udgivet af socialdemokratiske foreninger.
Bladet kostede 10 øre ugentlige eller 1,25 kr. pr. kvartal. Ifølge min far var det et "Must•, hvis
man boede i arbejdernes byggeforeningshuse. Jeg har valgt en forside, som godt illustrerer den
angst, der blandt Københavns borgerskabs spidser var for den gryende sociale bevidsthed blandt
den arbejdende del af befolkningen, Denne angst som tildels er udtrykt i F.F. Ulriks ikkeoffentliggjone argument for at igangsætte byggeriet af byggeforeningshusene: •Hvis arbejderen
først får lov at eje sin bolig, undgår vi at han bliver socialdemokrat". (Frit formuleret citat). Måske
var det som vi så det i "Bryggeren•, fordi Carl måtte gå så meget ondt igennem, at han her i
karikaturen af monQlllenret "Borgere i Calais" fremstår som den centrale og største repræsentant
for borgerskabet (egen fortolkning). Se illustraiionen på bagsiden!

Del historiske udvalg v/CaJ-sten Ohm~en
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Nr. 28..

Søndag d. 11. _Jull

1909.

Torvesnak.

•

Botgeiskabet i København diikuterer, h,-orledcs de skal forhindre Socialdemokratiet
al varetage deres økcoomiske Interes~.

KILDEN
Nr· 4 - Novembir 1997
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KILDEN

Leder

er Husejotforeningen i Snandvejskvarrei:ets beboetblad, og udgives af denne
fo.reriillg under ansvar af bestyrelsen
og den af bestyrelsen udpegede redaktør, som p.t. er:

For små 8 år siden fandt vi i bestyrelsen på noget, vi synt~
var en god ide: .,
Vi ville gøre de enkelte husejere opmærksomme på
tllstallden af deres brandkamme, når vi alligevel gik den
årlige havetur. Vi havde derfor tilføjet en rubrik, der hed tag
+ brandkam på den seddel, vi sendte ind ad døren til de
enkelte buse. Mange kom da også ud og sagde tak, fordi vi
havde gjort dem opma:ri.somme på, at deres brandkarm var
porøs og burde fuges ud.
Men en enkelt husejer blev så gal over, at vi blandede os
i hans private, sager, at han begyndte at råbe smagsdommere
og junta eftet os, og han fon.satte med at råbe noget om fri
vilje og individualitet. Efter denne spændende oplevelse blev
der talt meget i bestyreben. Vi vidste, at man i Kartoffelrækkerne havde fået en bevarende lokalplan bl.a. for at sikre,
at det ensanede præg ikke blev mere udvandet, end det var
i forvejen. I givet fald var det så kommunen, der sl,.ulle gribe
ind - og ikke husejerforeningen. Vi kunne derfor slippe for
at blive kaldt jun_ta og at børnene kastede sten efter os. Vi
besluttede os derfor til at sætte lokalplanforslaget på generalfotSamlingens dagsorden. Efter en minutiøs beskrivelse
af kvarteret (bl.a. dets foraaver og disses hegning) blev
lokalplanforslaget vedtaget med enstemmighed af en velbesøgt generalforsamling. Bestyrelsen blev l)ålagt at sørge for,
at lokalplanen blev overholdt, så vi undgik, at kommunen
skulle ind i sagerne hver gang, der blev udført arbejder pa
husene, der ikke var i overensstemmelse med lokalplanen.
Husejerne pålagde os altså stadig en kontrollerende funktion.
Derfor går vi stadigvæk haverur. Vi har dog valgt at gribe
mere forebyggende ind ved at tilbyde rådgivning, inden de
store omrokeringer finder sted. Uden at nævne navne og
uden at vise billeder kan jeg dog oplyse, at vi er blevet mødt
med bemærlalingen: ''Kommunen g0T ikke noget alligevel,
derfor gør jeg, som det passer mig", når vi har kontaktet
husejere, som var iga:og med større haveomlægninger. Det
skal dog også bemærlres, at ejere med nyopførte hegn har
ladet disse nedrive igen, fordi hegnet ikke var i overensstemmelse med haveregulativet. Tilmoo har disse husejere
haft en fw forståelse for vigtigheden af at bevare husenes
originalitet. Det må vel være sådan, det skal gøres? I øvrigt
beklager jeg den noget ironiske rone, jeg anvendte i lederen
om hegn og belægning - måske var den på vej til det sarkastiske?

Ca-rstcn Ohmsen
Berggrensgade 16
2100 København Ø
Tif.: 31 18 Ol 90

~r~wd,t

Alle meddclclscr fra bestyrelsen er

Best.!'l'cl= 1995/96:
Christian Sonne • furmarul
Heisesgade 49
Tif. 39 29 54 51
(gadevedligeholdelse)

J.an Va:ver - na:stformand
Kildr:va:,ldsg~.13
Tlf. 31 20 75 31
(R93/miljø/skabsfører)
Niels lllgYartsen - sekretær

Homemansgade 29
Tif. 39 29 42 18
(mawriel og ktielder/HFH)

CarstenOhmsen
Berggrensgade I6
Tif. 31 IR 01 90

(fill.DEN/rouer og kloakker/
historisk udvalg med Ole Fauerltøj

som se.ttioanedlem)

'.

Done Raaschou
.Heisesgade 43
11f. 31 I& 13 09
(fac.adt,r og lokalplan)

Suppleanter:
Jette Bisbjerg
Kildevældsgade 34
ru. 39 21 14 10
Jacob Bred

Kuhlausgade 12
Tlf. 39 .29 14 35

(begge suppleanter: trafik)

Kassa-er:

P.S.: Og husk så lige på nytåret, fyrværkeriet, julenovellen
og alt det traditionelle, vi plejer at beskæftige os med op
under jus. Læs mere om det i KILDENs julenummer.

Olof Gteisen
Kuhl.uLSgl!de 46

'Tif. 39 29 60 62
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Den gamle Redaqteur

Griseri?
Bestyrelsen foretager sig ca. en gang om året noget dEJr kaldes en havevandring. For de
involverede vandrere opleves det muligvis som en hyggelig årligt tilbagevendende begivenhed - på mig virker det nu snarere som en poetisk omskrivning af en knap så hyggelig
foreteelse, nemlig at man er ude at inspicere, om vi nu alle opfører os ordentligt og lever
op ti I diverse normer og regulativer Sådan har jeg altid opfattet det - poesi eller ej. Og jeg
har også altid følt mig lettere forulempet - ikke personligt, men som beboer - af de beretninger, vi efter den årlige vandring er blevet diverteret med i "Kilden" - beretninger hvor de
vandrende øjensynligt har ment sig i deres gode ret til at uddele ris og ros.
Først og fremmest er det dog efter min opfattelse noget tåbeligt noget at bruge tid og
kræfter på - og derfor har jeg - på trods af et vist ubehag - indtil nu valgt at indtage den
holdning til fænomenet, at det måtte de pågældende ærligt talt selv om. Indtil nu! For
med redaktørens leder i Kilden nr. .2/97 og formandens beretning fra årets havevandring i
Kilden nr. 3/97, synes jeg, at bestyrelsen giver nogle holdninger til kende, der er så ubehagelige, at jeg næsten er tilbøjelig til at tro, at man ikke selv har indset konsekvensen af
det, man siger og gør - og derfor vil jeg opfordre bestyrelsen til at besinde sig
For hvad er det så, man siger og gør?
Ja, redaktøren kan ikke lide den måde, nogle beboere indretter deres forhaver på (jeg
vælger at se bort fra den fuldkommen absurde insisteren på, at det formelt set er .l(QJ]!§.
forhaver). Det er han naturligvis i sin gode ret til ikke at kunne - hvad han derimod efter
min mening ikke er i sin gode ret til, er at belemre os andre med sin helt øjensynlige lede
og væmmelse, endsige de pågældende husejere, som jo nok hver især kan gætte, hvem
han hentyder til. Og ikke nok med, at han tillader sig at fortælle os allesammen. hvad han
kan lide og ikke lide - han tillader sig gudhjælpemig også at karakterisere de pågældendes såvel sociale som psykiske habitus-· de tilhører en anden samfundsgruppe (end
hvem? Redaktøren?), og de plejer deres narcissistiske introverthed. Tak for kaffe! Hvad
bilder manden sig ind?
Når man så kommer til formandens beretning i næste nummer af Kilden, forstår man, at
redaktøren ikke står alene med sine holdninger - om end han gør del med sine platheder.
Formanden er mere sober og nøgtern. men ikke desto mindre er det faktisk fonnandens
indlæg, der først og fremmest får mig til at reagere. For det der fremgår her, er, at bestyrelsen sammen med foreningens advokat overvejer, om der skal rejses sag mod dem, der
ikke har overholdt haveregulativet! Hvem skal i givet fald rejse sag? Det skal foreningen
selvfølgelig - jeg er en del af foreningen, altså vi I jeg i givet fald være med li I at rejse sag
mod mine medbeboere, som aldrig har gjort mig noget som helst! Det eneste de har gjort
er, at de måske har overtrå<;lt et haveregulativ - jamen. hvad tænker man dog på? For mig
er det en fuldstændig vederstyggelig tanke - rent bortset fra at den også er fuldstændig
absurd. Det er den slags, der giver stof til den mere muntre del af litteraturen! Når jeg så
alligevel ikke bare kan grine af det, hænger det sammen med, at jeg synes, at det er
trivslen i vores kvarter, der er på $pil.
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Jeg skal ikke gøre mig klog på juristerierne i sagen, og jeg synes i øvrigt også, det er så
inderligt ligegyldigt. For såvidt angår den økonomiske side af sagen, skal jeg heller ikke
opholde mig længe ved·den, men blot sige, at jeg erffleget imod, at foreningens midler,
overhovedet skal bruges til den slags. Det vigtige og afgørende er, at man spørger sig
selv, hvad man vil opnå. Hvad er hensigten, og hvad er konsekvensen? Efter min mening
er det, at man overhovedet kan finde på at overveje et sådant skridt, et udtryk for et snævert og intolerant syn på andre mennesker og på menneskelige relationer , det er rethaverisk og selvretfærdigt. At det så oven i købet krydres med allehånde fordomsfulde opfattelser af, hvordan andre mennesker er, og hvad der driver dem - ja, det understreger for
mig blot sagens triste alvor.
Jeg bor med min familie her i kvarteret - og netop ikke i et villakvarter - bl.a. fordi jeg godt
kan lide at fornemme andre menneskers tilstedeværelse omkring mig, fornemme variationen og forsk.el ligheden i, hvordan livet leves - til inspiration og eftertanke for mig selv og
mine børn. Ikke nødvendigvis at være personligt involveret med hver en nabo eller genbo
- men også have mulighed for mere personlige bekendtskaberw hvis det ti ask.er sig. Jeg
synes, at man skal bo og leve her i den ånd - og jeg har i de 11 år vi har boet her da også
oplevet, at det var den ånd, der var den fremherskende. Når Jeg så præsenteres for de
holdninger, som bestyrelsen giver udtryk for. har ifil! i hvert fald bshov for at sige fra. Jeg
synes simpelthen, at det er nogle moralsk anløbne holdninger, men det kan man selvfølgelig hverken slemme eller skrive regulativer om. Ikke mindst derfor er den tilsyneladende
omsorg for vores allesammens kvarter efter min mening også umanerlig hul! Hvis omsorgen kun kan rummes i regler og regulativer og ikke komme til udtryk i, hvordan vi i virkeligheden omgås og indretter os med og på hinanden, så fri og frels os fra at blive offer for
den!
Jeg synes, at bestyrelsen virkelig skal gøre sig overvejelser over, hvad den er til for hvad er dens opgave.
Det er min opfattelse, at bestyreisens opgave, først og fremmest er - på foreningens vegne - af varetage husejernes interesser ( som vi nu engang kan blive enige om at definere
dem) udadtil over for kommunen o.lign. samt al sørge for den vedligeholdelse af det fælles, som vi kan blive enige om er nødvendig. Af disse to hovedopgaver udspringer selvfølgelig en lang række afledte opgaver, men at være smagsdommere, politibetjente, inspektorer, formyndere eller andet af samme skuffe er ikke nogen af dem.
Jeg forlanger ikke, at bestyrelsen skal varetage mere sociale opgaver - og ønsker det for
såvidt heller ikke. Sådanne må løses som vi nu hver især og i fællesskab finder ud af det.
Men jeg forlanger, at bestyrelsen ved sin fremfærd ikke lægger gift ud for den and, jeg
synes, der bør herske mellem os, der bor her, og for de muligheder for samvær og samhørighed, vi selv ønsker - og det har ikke spor at gøre med, hvordan vi indretter forhaverne!

...
Sanne Narre-Jacobsen
Weysesgade 11
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... Svar til Sanne Norre-Jacobsen, indsender af indlægget
"Griseri".
•
UHADADA • det var dog en værre svada, som efter min mening tydeligt viser, at du ikke hverken har forstået betydningen af, hvad det vil sige at have fælles regelsæt vedtaget på generalfOt1iamlinger, eller hvad bestyrelsens rolle i den forbindelse er.

Vores indlæg i KILDEN og andre steder forsøger vi som regel at krydre med lidt ironi eller andet, så det ikke skal blive alt for kedeligt. Men det er åbenbart forkert og generer beboerne, så
derfor vil jeg holde mig til den tørre mere embedsmandsagtige tone:
• Foreningens bestyrelse udfører sine opgaver med den kompetence og de beføjelser medlemmerne giver dem og pålægger dem,. dels på de ånige generalforsamlinger, dels via de
regulativer (også vedtaget på generalforsamlinger) vi i fællesskab har besluttet skal gælde for
kvarteret • uanset om man bryder sig om dem eller ejl.
En af bestyrelsens - ikke altid lige morsomme- men væsentlige pligter er derfor bl.a. at sørge
for, at de fælles rammer (regulativer, vedtægter mv. ) vi harveataget for kvarteret overholdes.
Den årtige "havevandring• foretager bestyrelsen ikke fordi vi synes det er sjovt, eller fordi vi
har behov for lidt magtudøvelse,- men fordi det bl.a er vores opgave at sikre at foreningens
gade- og haveregulativ overholdes. Det er muligt; Du synes det er ligegyldigt, men jeg kan
love dig, at det er der mange andre, der ikke synes!
Af gade- og haveregulativet fremgår bl.a. at det er husejerens pligt at sørge for renholdelse af
fortove, rendesten og gader. Vi er hverken nøjeregnende eller krakilske, men når den manglende fjernelse af 'beplantning• i rendestenen får det omfang, som den har nu,- ja, så er det
ikke alene et problem med en manglende overholdelse af et regulativ, så det betyder det faktisk, at rendestenen ødetægges,-dvs. at Foreningen skal have penge op af lommen til gadevedligeholdelse pga. enkelte husejeres fo~ømmelser~
Det kan vi ikke som bestyrelse blot trække på skulderen af. derfor opfordringen til husejeme i
KILDEN om at gøre noget ved problemet.
Det samme gælder spørgsmålet om, hvor stor en del af haverne der skal være beplantet. Af
haveregulativet fremgår tydeligt, at haverne ikke må være forsynet med belægning på MERE
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end HALVDELEN af arealet. Her er netop et område, hvor både denne og tidligere bestyrelser
bestemt ikke har været særlig nøjeregnende og gået rundt med centimetermålet for at
"knalde• medlemmer.
.,.
Så når en del husejere desværre er ligeglade med de fælles aftaler og lægger "klostersten"
eller, hvad de nu hedder, i hele forhaven eller på størstedelen åf arealet - på trods af henvendelser fra bestyrelsen, ja så er det bestyrelsens opgave at skride ind.
For meningen med at vi har vores regulativer mm. må jo må være, at husejerne ønsker dem
overholdt Det er også en del af vores fællesskab. Er der ikke andre muligheder for at trænge
igennem kan bestyrelsen derfor i den sidste ende blive nødt til at søge hjælp hos kommunen
(f:ekS. vedr. overskridelser af lokalplanen) eller hos en advokat
Alternativet må være at generalforsamlingen enten fortæller bestyrelsen, at vi ikke skal forfølge medlemmer, der ikke overholder regulativerne, eller også må vi vedtage nye regulativer.
Men du kan ikke forvente at en ansvarlig bestyrelse·blot er ligeglad.
•
Derfor har bestyrelsens adfærd hver1<en noget med snæversyn, intolerance eller moralsk anløbne holdninger at gøre. sådan som du pådutter os. Tværtimod!
En del af det fællesskab, du beskriver, består bl.a. i vores kvarter af, at vi har en forening
med vedtægter og regulativer, som vi selv har besluttet. ovenikøbet med overvældende flertal, bestemmelser der netop sætter FÆLLES rammer for vores udfoldelse. De fleste mener at
rammerne er både gode og fornUftige, enkelte at de er for vide og andre at de erfar snævre•
sådan vil det vist altid være.

.,
'I

Men jeg giver ikke meget for det •tælfesskab", der består i at deltage i det store fællesskab når
regulativer og vedtægter besluttes eller diskuteres, for så blot at være ligeglad med de fælles
rammer når det passer i ens eget kram. Det synes jeg er moralsk anløbent - eller i det mindste
dobbeltmoralsk hvis vi endelig skal bn.ige den slags udtryk'
Du opfordrer i dit indlæg bestyrelsen til at overveje, hvad den er dens opgave. Det er vi heldigvis ikke i tvivl om, det fremgår af klart af vedtægter og regulativer. og inden for de rammer
drøfter vi natur1igvis løbende hvordan vi skal prioritere vores indsats - men vi diskuterer ikke
om det er vores opgave at forholde os til overskridelser af vedtægter og regulativer. For det
ER en bestyrelsesopgave!
Ikke den væsentligste eller den sjoveste opgave, men nødvendig desværre - og vi er udmærket klare over at livet er andet og mere end paragraffer og regulativer, det forsøger vi os faktisk også en hel del medl
//
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Med venlig hilsen
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Christian Sanne (formand)
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Dato: 27. august 1997
Til Husejerforeningen ved Stra.odvejskvarteret

Parkeringsforhnld

Da jeg her til morgen kom ned til min bil klokken cirka halv ni fandt ,ieg en parkeringsbøde også kaldet en parkeringsafgift i min forrude. Nu er der det ved denne sag, at jeg
.h oldt parkeret i Berggrensgade i et af legeområderne.En sådan bøde lyder på kr. 440,Selve beløbet er jo ikke så stort, det er mere grunden til a.t jeg skal betale dette beløb jeg
er ked af. Jeg har et arbejde der til tider kræver at jeg arbejder mange timer, hvilket
betyder at jeg ikke altid kan være i kvarteret mellem klokken 15:3'0 og 18:00 for at slås
med alle de and.re bilister der bor her, om en lovlig parkeringsplads •
Jeg vælger derfor når jeg kommer hjem som tidligst er ~ter kloldlen ni, at parkere på de
eneste ledige steder der er af fmde , nemlig i legeområderne. Jeg vælger denne løsning,
da jeg ikke-føler mig sikker ved at parkere min bil l Kildevældsgade. Og da jeg forlader
mit hjem om morgenen inden klokken halv ni, kan jeg på ingen måde se .at jeg kan
genere nogen ved at parkete der. Indrømmet jeg har indtil dags dato gjort det ofte. Og
jeg kan da se, at andre·ogsi har brugt dine stykker vej til a:t parkere dens biler om
natten. At aodre gør det, gør det ikke lovligt for mig. .Men jeg tager det mere som et
udtryk for, at jeg ikke er helt alene om følelsen af det forkerte i, at vi ikke lovligt kan
parkere,· på disse stykker vej om natten.
Hvad kan der gøres? Jeg mener oprigtig at med alle de biler der er kommet må vi gøre
to ting.

1.
Vi må være lidt mere solidariske og medmenneskelige når vi parkere vores biler.
Mange gange \'ælger vi, at hvis der et' plads lige ved vores hjem, holder "i lige ud fora.11.
Uden at tage hensyn til, at ve.d en sådan parkering bliver der måske plads nok på begge
sider af bilen, til at der eventuelt sagtens kunne have været en bil mere. Så med en lille
smule omtllnke fra os, alle kun.n e der mange aftener sagtens holde 1-2 biler mere i hver
række. Om der skal ·males båse pi vejene, sknl jeg ikke gøre mig til ekspert om.

2.
Vi skal gøre det lovligt at parkere på legearealerne efter kl. 21:00 om aftenen til kL
9:00 om morgenen. Jeg er overbevist at børnene ikke leger mellem disse tidspunkter.

Jeg er nu kommet .a f med min mening om dette for mig problem, og håber at i andre der
har samme følelse vil bakke mig op, så vi kan få gjort noget ved det med det samme.
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PARKERING

Svar til Mette Dragsholm, NW Gadesgade 46:
- Der er ikke tvivl om, at vi mangler parkeringspladser i kvarteret Hvis der i gennemsnit
er blot 1 bil pr. hus og vi ifølge parkeringsregulativet groft set kun kan parkere i den ene
side af gaderne svarer det til, at der kun er plads til ca. halvdelin af bileme.
Der er derfor tale om et problem af en størrelse, som vi ikke selv fysisk kan løse - der er
simplethen ikke plads til at vi alle kan parkere lige uden for vores egen dør. Derudover
fomemrner.jeg også - på det mere generelle plan - at det stigende bilejerskab og de stigende trafikmængder - er ved at udvikle sig til så stort et problem i hovedstadsområdet og
ikke mindst i de centrale dele af København, at vi i løbet af nogle år vil kunne se forskellige løsninger som bompenge (under en eller anden form}, afgift for at have bil stående på
gaden osv. Men det er en ganske anden sag!
Indtil da, må vi prøve på ikke at gøre det sværere end nødvendigt for os selv - bl.a. ved at
parkere mere hensynsfuldt og mindre egoistisk som du er inde på
I den forbindelse har ændringerne i færdselsloven om, at der ikke må parkeres nærmere
end 10 m fra gadehjørner (pas på, der bliver uddelt bøder - også i vores kvarter!), betydet
en indskrænkning af antallet af p-pladser. Det forsøger bestyrelsen pt. om vi evt. kan få
en dispensation for ; sidega_deme.
Derimod tror vi ikke på din ide om - i et afgrænset tidsrum - at parkere på legearealerne.
Dels er det ifølge færdselsloven ikke tilladt at parkere på sådanne arealer, så alene af
den grund vil det ikke kunne lade sig gøre. Derudover må vi indrømme, at vi ikke har så
meget tillid til bilejerne, al vi tror (hvis de fik lov), at de ville respektere en tidsbegrænsning• vente til efter 21.00 og sørge for at bileme var væk inden kl. 9.00. Selv i dag, hvor
parkering på lege. og opholdsarealerne ikke er tilladt, kan vi jo konstatere, at de bliver
brugt til parkering, selv om det betyder risiko for bøder, hvad nogen allerede har mærket!
~
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MOBILSUG

.,.

Grundejerforeningen har nedsat et udvalg, der arbejder på at undersøge muligheden
for at etablere mobilsuganlæg til afh,entning af husholdningsaffald.
Skraldespanden i vores meget små forhaver er måske ikke den eneste fornuftige løsning
på afhentning af husholdningsaffald.
Denne varme sommer gav anledning til at
ovet'lleje om der ikke er en anden løsning. I
JutiiAugust var lugten ikke rar lige før

tømning.
Snan ligegyldigt hvordan skraldespanden er
forsøgt skjult bag hæg og hegn er de ikke
kønne al fie på.

Ea løsning har værel al sætte affaldsstativet i
baghaven - men nu er det også slut, vi skal
alle have den grønne spand.
Kunne en løsning være mohilsug ???'!
Mobilsug indeba:rcr, at der under gaden eller
fortovet etableres et antal op~amlingstanke,
der via rør har forbindelse til el tømningssted,
hvor affaldet suges ud af en speciel mohilsugbil.

Mobilsug vil lø~e en række problemer:
• skraldespanden i forhaven forsvinder.
- fylder mindre
forbedre arbejdsmiljøet
- sk.aber færre støjgener ved afhentningen
- konflikten om snerydniug af hensyn til
renovationsafhentning ophører.
R98's beregninger viser, at afhentningen af
affald ved mobilsug vil blive dyrere i starttm,
men billigere over en 5 tll 10 årig periode,
afhængig af hvordan anlægge! finansieres.

- fremtidens renovationssystem
"
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Den tekniske del af etableringen af anlægget
skulle være uproblematisk da dette er
gennemprøvet hlandt andet i Boldens gård
hvor lamperne fungere som nedstyrtningsskakt.
Problemerne er alene af juridisk og
økonomisk art og ikke mindst om grund
ejerne ønsker anlægget etableret.
19.10.1997
Birthe Just og Karen. Skou
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Nu er det plantetid· mod graffiti
Graffitien har ikke glemt os herude på Østerbro. Med sikki;f hånd er husene igen blevet ovennalet på
de udsatte 6teder, og specielt på hjørnehusene er der ikke sparet på spraymalingen.
For et par år siden gjorde vi en indsats for i fællesskab at fjerne den værste graffiti. Resulwet blev godt,
og man kom frem til, at det var en god ide at plante nogle buske eller klatrende planter ud for de ofte
angrebne steder. Men der mangler stadig nogle huse, som ikke har satset på denne lille, men effPJ<tive
indsats.
De viste billeder bekræfter tydeligt den effekt, som planterne har. Billede~ er taget i Kildevæklsgade
for et par uger siden. Der hvor efeuplanterne er sat (de er kun 2 år gamle), har man undgået påmaling.
Så frem med spaden og plantesækken, for der er et væld af smukke klatrende vegetationer. I skal blot
huske, at .bevoksningen ikke ma gå )ængere op på murværket end til underkanten af 1. sals vinduer.
l vores materielkælder har vi stadjg dunke af det miljøvenlige graffitirens - som udleveres af
materielfoxvalteren eller haveformanden.

i
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Husejerforeningen i

Strandvejskvarteret

Plan & Ejendomsdirektoratet
Rådhuset

1599 Købe!lhavn V
9. september 1997

Ve,;lr;,: Bemæi:kninger til Por,;lag til Kciihenh:wns Kommun~plan 1997

Som repræsentant for de 393 husejere i Byggeforeningshusene omkring Kildevældsgade, har vi fundet
det .nødvendigt at kommentere det forelagte foi:slag til kommuneplan.

I kommW1eplanens afsnit omhandlende Ydre Østerbro, pointeres på side 206, afsnit 2, at bydelens
adgang til kysten søges forbedret. Det kan vi jo kun være glade for.
:\kn i sidste afsnit på sa."llffie side læser v~ at det overveje$ at anlægge en ny ,"<i:jforbindelse fra
K.alkbrænderihamsgade til Lyngbyvej, ved fortsættdse af Strandvæng,:t, som led i en ny østlig
ringforbindelse til Am2ger via en havnetunnel.
Hvorledes disse to målsætninger kan forenes er vi meget bekymrede over. Det er åbenlyst, at en sådan
ny ,ejforbindelse umiddelbart vil fi en ganske voldsom ttafikmamgde. Dette ,il i realiteten afskære
store dele af bydelen fra adgangen til kysten. Ligeledes vil de miljømæssige konseh·enser for både støj
og luft blive b~tydelige.
I ly-s~'t af den debat, det har været føn omkring planerne for en e..,,.enrud havnerunnel og dens
virknin~,.- for tr4fik, miljø og økonomi i Københa,n som helhed, finder -vi det ~ledes besynderligt, at
Forslaget til Kommuneplan ikke indeholder flere overvejelser omkring disse problemstillinger.

Vi skal derfor opfordre til, at dec snarest muligt foretages en uddybende undersøgelse af di.;;se forhold,
således at alle konsekvenger fo~ trafik og miljø er belyst før en beslutning om anlæg.
·
Og h_enstillc til at man, ,fald den omtalte vejforbindelse sbl etableres, søg,::r en løsning der bade
tilgodeser miljøet og de erklærede mål om bydelens forbedrede adgang til kysten.

' /"7)L
Husejerfor~ i_ (trandv-ejskvarteret
_,,,,- v. Jakob Breck
✓
Kuhlausgade 12
2100 Københa:vn Ø
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Kanal.ændringer - irriterende, men nødvendigt
Fra den 1. oktober og frem til nytår bliver der flyttet noget rundt på programmerne i Kabel TV nettet. Det kommer også til at berøre de foreninger, vi for•
syner med tv-signaler fra det overordnede net. ,~

.

.

Arsagen W flytningerne er, at vi skal have lagt de programmer ind, som vores
kwider på de anlæg som vi selv ejer stemte ind ved brugerafstemningen i foråret, hvor foreningerne ifølge Forskniog:sministeriet ikke m,ue deltage.
Samtidig benytter vi lejligheden til at forberede og udbygge nettet til digital
transmission. Det betyder et voldsomt forøget kanalantal og en masse nye
programmer på den digitale dekoder allerede fra begyndelsen af '98 og i de
kommende år. P! den måde slår vi to fluer med et smæk, og undgæ- at genere
seerne flere gange.
I første omgang har vi lagt de programmer ind, som blev stemt ind ved af.
stemningen. Det skete over hele landet den 1. oktober. I tiden frem til nytår
sker der yderligere ændringer som forberedelse til den digitale,verden.
Præcis informatiøn
Hvornår og hvordan de kommende ændringer vil ske, er meget forskelligt i de
enkelte amter og kommuner. Derfor har vi sendt et par værktøjer med som
kan hjælpe med at bedre overblikket:
Et skema, der viser det endelige kanalmønster for tvprogrammeme, når alt er lagt om. Vi har valgt at koncentrere os om
tv-programmerne. Radioprogrammemes frekvenser er ikke færdigt
fi!:5tlagt endnu. 'De vil blive oplyst på InfoKanalens tekst-tv.
En oversigt fra lnfoKa.-ialens tekst-tv, der viser h\1lke ændringer og
fly,ninger, der er sket og pl<1.1Uagt i de enkelte lokale områder. Der
kan forekomme ændringer i forløbet. Derfor bliver InfoKanalens
tekst-tv opdateret løbende.

De præcise og ajourførte oplysninger om netop jeres lokalområde findes på
InfoKanalens tekst-tv fra side 800 eller på Kabel TV's Internetside
www.kabeltv.dk.

Vi beklager den sene information om kanalomla:gningerne og den relativt store mængde af trykt information fra Tele Danmark kabel TV i øjeblikket.

Når alt er på plads i nettet sender vi vores nye trykte kanalnøgler til foreningernes formænd og/eller administratorer.

Venlig hilsen

Henrik Bo Larsen
Markedschef

12

KILDEN
Nr. 5 - Julenummer

!197

.

·,..
,

.1Wi..

Glædelig jul 1997

KILDEN

- - -·---------

eJ: Husejerforcoiogen i Strandvejsk.var-

=s beboerblad, og udgives af denne
forening under ansvar af bestyrelsen
og den af bestyrelsen udpegede l'C&kwr, som p.L er:.

Canten Ohmsen
Bern=gade 16
2100 København Ø
Tif.: 31 18 01 90

m~ket~.

Alle meddelelser fra bestyrelsett er

Bestyrelsen 199S/9fi:
Christian Sonne - formand
He.isesgade 49
11f, 39 29 54 SJ

(gadevedligeholdelse)

Jan Væver - oæstformaad
Kildevældsgade. 13
Tif. 3) 20 75 31
(R98/miljø/skabsfører)

°Siels Ingvarisen • selcretær
Homemaosg,wie 29
Tif. 39 29 42 18
(materiel og J.-ælderlHFH) ••
Caist~Ohmsen
Bei:ggænsgade 16
Tlf. 31 18 Ol 90
(KILDEN/rouer og kloakker/
historisk udvalg med Ole Fautthøj

som seniormedlem)
Dorte Raascltou
Heisesgade 43
Tif. 31 18 13 09
(facader og lokalplan)
Suppltantei::

Jette B\sbjerg
Kild.evældsgade 34
Tlf. 39 27 14 10

Jacob B(W(
Kuhlausgade 12
Tlf. 39 29 14 35

(begge suppleanter: trafik)
Ka~
Oluf Greisen
Kuhlausgade 46
Tlf. 39 29 60 62

2

Leder
Julen nærmer sig, og meget ser ud til at være ved det gamlei vores kvarter, bortset fra torvet, som dog efterhånden ser
ud, som da det blev anlagt j begyndelsen af dette århundrede,
med sine toppede brosten lagt i flotte buer.

Fyrværkeriet er bestilt, og ».Kilden•s julenummer indeholder i god overensstemmelse med traditionen en fortælling
af litreraren Martha Lichtenbexg, som huserede i Horn<>lllllIIIlSgade nr. 29 i det såkaldte »Penalhuset«.
I novellen fra 1956: »Søg efter det tabte«, som blev bragt
i årsskriftet »Julegaven~, er det de tabte får, der søges efter
af en ugudelig (ieldbonde. Denne overraskes imidlertid af et
voldsomt uvejr, og det bliver hans landsbyfæller, der søger
efter ham. De finder ham samt de lam, han selv søgte efter,
og han må erkende, at (ler nok har været en eller a11den, der
frelste ham. Han indlemmes derfor atter i flokken.
Jeg kom til at tænke på denne lille banale julehistorie efter
den megen skriveri og mudderkastoing omk.ring forsøge;ie på
at leve op til den bevarede lokalplans int.entioner. Det var
især tiden: »Søg efter det tabte«, der sprang i øjnene. Det er
jo bl.a. det, bestyrelsen gør under de årlige havevandringer.
Der bliver søgt efter det »oprindelige«, og der bliver reageret, når det »oprindelige« er gå.et tabt. Det er bl.a. deDne
form for konservatisme, som præger bestyrelsens holdning cil
forandringer og ombygninger af hegn og forhaver.
Men nok om det! Redaktøren blev meget glad og over- .
rasket, da endnu en facet af byggeforeningsånden dukkede
op. Det drejer sig nemlig ikke kun om solidaritet med de
gamle byggeidealer - det drejer sig i allerhøjeste grad om den
til dato allestedsnærværende fællesskabsfølelse, som især
ældre beboere har følt sig trygge ved. Pet, at de vidste, at
der blev holdt øje med dem • at de vidste, at der var nogen,
som fejede deres fonov og gadestykke for sne - at de vidste,
at der var yngre beboere, der rensede deres brønde og
ragrender - ja, jeg kuiine nævne mange andre eksempler på
hjælpsomhed og initiativer, som før i tiden var selvfø1geligheder.
Og nu frem til sagen: En beboer i Hornemannsgade har
taget initiativ til at invitere kvarterets pensionister mE'.d til
jufomarked i Tivoli. Flot gjort. Sådanne initiativer tilhører
noget at det tabte, som vi i bestyrelsen har søgt længe efter.
Rigtig god tur og en glædelig jul ønskes af

Den gammeldags ~daqteur

Hvis vi får en h,rid jul
og vinter!
Husk at fjerne sne og tilisning fra fortov. og gangareal, så R98
kan aJhente renovationen uden problemer.
Det vil også glæde vore ældre beboere at det bliver gjort, og
hvis do samtidig har lidt ekstra energi, så hjælp naboen eller
genboen hvis du fornemmer at jobbet bliver lidt for
uoverskueligt i den høje alder.

0

Arets Julel<ort

Dobbeltkort trykt i 4 farver.
. Hoveddøren, same det karakteristiske murværk
oq vinduespani overlader ingen tvivl om .at
.motivet er fra vore huse - doq iblandet lidt julenostal~i.
Kortet er tegnet af Ulla de Frey som tegnede sidste års
motiv fra "Torvet". Der er stadig noqle mindre oplag
af iulekort fra tidligere år. Disse l:?an naturligvis også
købes så længe laJler haves.

1 ~ort sælges for kr 8,4 kort sælges for lzr 20,10 lzort sælges for lzr 60,Inclusiv prisen medfølger en god llvalitetslluvert.

Kortet er Rfar til salg på nedenstående adresser fra
lørda~ den 6. december.

Christian Sonne
Heisesgade 49
Jette Bisbjerg
Kildcvældsgade 34

Niels Ingvartsen
Homemansgade 29

Jan Væver
Presenta
Østemrogade 167
(irnlg,u,g BofJ5cmmget)
llhent i <la,,,"limerne 9-17
p!hvcrdagc

JacohBre~
Kuhlausgade 12
Jan Væver
Kildevælcfagade 13

3

SNERYDNING

LÆSERBREV

Da vinteren snart holder sit- indtog, håber jeg at alle
husejere vil sørge for at rydde srie, salte eller gruse.

Jeg er ældre og dårligt gående og skal bver dag på arbejde.
Det kan derfor være et problem at komme fra mit hus og til
Østerbrogade. Jeg var sidste år ude for at det praktisk talt
var umuligt uden at risikere at falde.
Når man anskaffer et byggeforeningshus, må man jo være indforstået med besværligheder med at holde fortov og det halve.
af kørebanen, men det tror jeg at mange helt sætter sig ud
over, selv om det er lovpligtigt.
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Så er der igen arrangeret stort nytårsfyrværkerl på et• forhåbentlig færdig-renoveret·

Torv.
Affyringen vil starte c;:a 00.45 • ~ g i g af den :s idste bus,
carsten Reiff har • igen iår, lovet at &tå for affyringen , og Tl:voli's fyrværkennester leverer • igen i år, knaldet.
Øk.onomiøke hidr.i.g til arrangementet modtages gerne, og kan indbetales til :
Husejerforeningens sekretær Nielll lngvartøen, Hornemanøgade 29
eller
Husejerforeningens kasse:rer Oluf Greisen, Kuhlausgade 46

Bidrag kan også indbetales på Girokonto 8 13 31 58
4
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TIVOLI

***
Adventsudflugt
for
pensionister
Tivoli er i disse uger ,·agnet af vinterdvalen. Julelys og gaveboder har forvandlet den gamle have til
en dejlig oase her i decemberinørket. Men også i Tivoli trives julehyggen bedst j godt selskab.
Tag med på en adventsudflugt sammen med kvarterets øvrige pensionister. Beboerforeningen yder
et tilsknd til arrangementet, så d!l skal blot selv betale transporten frem og tilbage.
Vi mødes lørdag den 13. december klokken 14.30 i Hornemaøsgade 11. Her serveres gliigg og æble·
skiver, inden ,i begiver os ind mod byen. (Hvis vejret er helt umuligt, springer vi Tivoli-turen over,
og hygger os inden døre i i.tedet).
Tilmelding på telefon 3118 3148 (helst efter 18,00). Sidste tilmeldmgsfrist er torsdag den l 1.12.
Ginna Sørensen
5

FASTELAVNSFEST
Så er det ved at være tid til at tlenJæ på dat årlige traclitionelle

fastelavnsararigument.

Mange beboere -har genn• Irene været jnvolveret 1 denne fest for vore børn
og dexes forældre .og mange flem er velkomne.
De aidate par h bar u n ~ stlet for arangemenæt og '9i kunne godt
bruge lidt fdsJc :lncp.1.ta~. Vi krmne f.aka. godt tænke os at optoget rundt 1
VQJ:e gader ~ Jedsaget af ~ af ane de mange IIIWdker8 i vort 11:vart&r.

Har du f.daka ideer til arcmgementat?

Har du mod pl at spllla muailc til optoget eller bagefter?
V:11 du bage nogle fas:telavnaballer?

SI ha.vand dig til:

Lena og Per

Barg~a!!e 8

J J
6

.....

31186S40

hrtCb'mu-;fo/,en,,,&. !lloer-J'ånuk,A,ar-.w,,e,~~
man, ~ o m , , .

.wm,,

gn,p/~imø ~ oar-, ab oi,

lauede,~ -

eJl/

tnu.i/.åMv .wm-J-g,., hm'--~ Øeb~'r- arm,-

Ao-#M

~ er-&UUlbl(!J'~ l[!J'kvv~Mde,al~
ct!J'dd. g r t c : < f ø J ~ e r - e n , ~ ~ ~ llUU/hin.e, ( b ~ ill,e,æ uære,,p/nuerlu:b

~ f i r - ab

ckJ,n~ ~ t k r e r - ~ e l k r - ~ JU)h,, i,,&z,
~~/ <2,,~el.rkr-ab~~/
•

#~u!~

600c!/:,/bn,er- {tluz, ~ c/m,u:,

,goo.!/ ~~
,200J~

&#~
.!T~~ifo#~hørt:&2~~Aød~ ( l } e t ; ~ ~ ~clde&,i,,&-/0~

ct!J'rulle&tiJ~;,~ riu-U<-drøet-udfokrdeb. fT~-

~ ~ u u t ; , ~ l[!J'~ffo/øl[!J'~i,,
~

Ændringer i heliityrelgen
Da Dorte Raaschou - midlertidig, er flyttet til Tyskland - på ot spændende job i Frankfurt, har det været nødvendig med en mindre omplacenng af arbejdsopgaver, idet Niels Ingva.-rtsen - midle1tidigt, vaIetager a.lt om 'fa:;ader og lokalplan".
Ellers fortsætter bestyrelsen so:n hidtil, inklusive de meget e.k-.ive suppleanter.
7

EN JULEFORTÆU.JNG

~Hvis itorr.:11m bEver ved,. kunne du

eet s-.o:-me~.« sagd~ Han."ta, idet
forstli~'> dø:- ~æk.:.:.~de i eft~:- hen.ile, »jeg vaz
r.ær !kke komr.-iet or.i !1''-rler:, e& jeg Gkulle i'

• D e t er fæl~. cl
Y.:æl~ere:i• -

og h~n tog hovedklædet :J:f og lagde det

på køk.\..enbænken. »Bliver det sdea.n ved~ orker jeg nok
ikk& at gå t.il ltirSe: i morgen ...l'
Ob. der sad på tørvek~sS('n og $'Utteåe r.og~t brænde
i sr.i.åspindo, sagde:
.
»Så kan du jo blive å.~:ira!-.: D~~ b:1?v sagt tnad et
!ille smil.
Håpn.a smileee <1g.s.i li~t. da hi;n t;vs,rede:
>Du skulle hell•:-e have tiU,,..;.t at folges med ,mg ;

oi

s.\dant et·vejr~«
De to søskende sk.e~dtes .illdti& såcfa.n set, me..1. mu.nd-

hvWdes gjorde de tit nok, for Cer vt,r mtmgen gang
ikke si lidt at kævle3 cr.n, for 013 va.t ~u ikke altid, som
han burde være1 nej, han var ikk~.
Ola så lkl<e op, ca h.>n sagde:
:oDu ved jo godt nc,k, a.t je:g g-M ikke i kiri::a-t•
ffilMa· s~kkffle. Ja. h;m ";C:i'le det godt nok, men bestandig håbede hw,, .at hac. nM en gang- ville komme.
Det :var bror og sø:ster. og tiden Ha~ for Sr ti!bagQ
htvde JJ".istet :sin mand på ·wen, havde de to søskende
boet sammen. her p3 den lille havæ:nkranste 01 hvOJ"
[jeldene var stejle og bratte, og b<•or b:,gd.ons huse lå
sp.--edte på skræctem~; Cygddolka.'1.Q var godt ke»:dt
med storm og rusk, med tåge og regnbyger, og man
vidste god besked med, uh mai::, bu.."'de- holde sig inden
døre, for .a'C ikke ulykl.:er skulle ske og :m~cske-liv gA
tabt OS$1 på landjnrden. Det kUDn~ v1ere et J.1re,ngt liv
at færdes på fjeldst:erne !or at søge e!~e-:- firene, der gik
ude længst mulig; trres blæst og ku.!C:e: men ru.sl(i?'Ce
etorme~e ;;:lt for kraftigt scm i dag og sr.efog strøg hen
ovei- g.:aest0rvim pc\ tagene, d gik Ca mændene som
ofte:st allige-vel vd for st redee O.c srn.l lam eller genne
!:Irene ind mod bygden.
Ofa ~(i tålmodigt og mjt;ede videre, mec?cns Hanna

9ækkede bordet med tbe og S:gtekage . ._:Mor. ?!'æsten
nåer at komme over fj~lO.t-t indt-n aften?• sigdi:t hun
spørgt-nde og så ud ad vi.-,.duet, s~m ve-ntede hu!l, at
stor:nen villQ lægge sig og skye:-:1e !q)rt!des - !Se ~nge
skyer, r:mn Hge kur-.M 1tj::'l.e over fjeldkante-n deroppe,
..~.-. er det i morger:, præste.-i skal præ-;:Uke?« sagde
Ola, skon\ !lan såmænd udrnk,kÆ!t goc!l ,1dste GO!, og
iu.-,,,, sagde blot:
>1a, .skolelæreren har nu !æ$t i klrkan dt- tre søndagQ
- den fjerde sk\ille p,æste:, geme ku:>-~• :,! hertil og Heines dre."1,g slcal debes,c
Olå svateGe ikke, for der. ting kom jo ikke h.un v~
Hanna s'kænkede :hQen og Ola satte sig hen ved OOl'C.et.
Lldt otter sp-argte H,,._.,.,

8

~

a1ligevel ikke

tænke dig ~t f0lge mlg ud til kl!'k~ i morgen - -«
Ola betænkte ,,;g lidt. Si SV>rede hatlC
~Hvis dll. ikke kan tinde andre at fulge.s med, .så h,c
jeg n,\w-lig11is god\ g.l. m<d - ja, altså til kfrkedøren:«
Nu så=• olvoclig ue. »Naturligvis~" jeg slå følge
incd e:::i. eller anC.en,.« sagde hun. ~Men det e~ di!}. Ola,
jeg håoø- a: få indenior den kiskedør, ved du nok.•
o;a rystede på. hovedet. » - - og du ved også, at du
ikke Ur .caig du ind,~ sagde han. •Jo~ hvis jeg når e~
bli\"-e lige så. gammel. soxn du er nu, d k&l1 Gf:t vel e!ldda

v..nre tidsnok med - dsm Sags!«
Ha.."lna r.ikkede eftertænksomt, ;;,Ja,« sagde hun. •men.
hvis du nu ikke bliver si gammel-?«
>Hvorfcr skulle jeg ikke ~t?• spurg+.ebrode!en ska?pl.
l)N'e-j, ni.turligvjs! Hvorfor skulle C:u Hck~?« Og lidt
efter sag'.zi,odigt: »Gud .ri.der!«
»Ah!• kom det inrteret ira Ola, og han skubbede theAcppen fra. sig h.ma.d }»?de!. ~nu med dit evindelige

yræk!.i Så rej&te han .sig. itHar du. brug ior mere sma....
brænde 1i! i morgeJ1 tidlig? Tørv er bQl' jo nok af 1oreløbig,c Det ,,,., t:y<iellgt, at m, ,k\llle d..- toles om noget
.an.de~.
Hanna så stadig aloo:-ligt og bedrØllel på sin langt
yngre!- brodtr, men bun tav, for- hun vidste, a1 det nyt...
~de ikke, ak, haj, det nyttede ikke ...
»:-;u braser $!le4?Jl for alvor ned,« sagde så Ola og gik
mod ,1nduet. ,Den ryg,:r lige ind over fjeldtoppen fr•
noroffl.«
»Arme tolk, dt:!r e:- på :s0en,c sagde Hanna og foldede
bær1derne.
Ola trak k.øk!:.:engardinet lidt ti! side. •Det ser næsten
ud til,c sagde han, >at præsten er DAet frem, der er lys

hos Heine,c
>Ah, d Gud være da takket.« hviskede Hann-l, :.- kommet, inc?e::n uv~j=et vel sagtens tager endI::u mere til.•
0 , , . i yderdr.e&, og en
Så blev der ; det somme ta,,,
st~mme J'3bte ind:
»O)a er ve! ikke gået ~d clt:er får-en.e?a
Hanna sv;ir~e indefra:
»Nej, Ola siCder her!•

sagde &emmen derude- ~Ja, for uvejret
er ovt-r os! Sig til Ola, •t hao skal bli~ in&:h. dø:rE!!«
:,Df,t e:! godt,«

Det var naboe:,., Pol.Jl-J&oob, der havde råbt, nu var
ha."\ V.:&k jgen..
Ol> g:ik op på sit ka=er, og da ha,, .igen kom ned
i )ceikkimet, '\itr han k!æc!t på i den st:ik~de trøje og

kllæbuks=e, hi:•"- med øreklapperne og alt det tykkeste, der var brug for til ~-i fjeldtur som. denne .
· »DtL g!l' da ikke ud, Ola?« spurgte Hanna ~'"lge. »Du

hør:e jo1 hva-::! Poul-Jacob ca.gd.e!«
Men Ola nikkede med sit cnUende .sn,;1. •Naturligvi>

if.r jeg ud og pro~~r på at flnde !.Irene, v: ha, nok ikke
rid til at r.li.5'te et enestel«
..:Men 1..vejrt-t!« jamrede Hanna. ~snetyk:nJngen! Du
får illk• lov at gi, Ola! Bliv dog inden dore!«
Ola bare :illap?c-de cie:i. yderste trøje, 1tNa.tu:-ligvis: går

1'u: er ci'.et igen, som om der et et lAr, da-r hræger, og
· samt:.d:g .30m en stemme, der t,ler.
og han tog ,.;,, s!ok.
"Ola, · Cu :nå rejse dig~ Du må ~kke sidde det", du cå
PSå i Guds .o.avr. da!« sukkede Bax.na. 1ændte petrolewuslampcn ovor bordet og .wg La'. på sit stnklwtej, gå - gå!~
Men nå{hal'l nu ikke kan irl. ikke kar, nyt~<? bene:ie,
For man mitte jo ds. vQnte og se ...
Ola med sig fn,r., gennem tykningen, han klare<!• sig der er stive- og ufølsomme, ikke ~n mre sig det. all~r
helt godt foreløbig, t."l>ds \nOdviJlden og skårp• isnål.e, mindste-.
Og alligevel er de~. &on1 om han igen e,r på vej !a~gs
der pi:ikkede i ki.'lderr.e; """'1 når kastevinden slog ind,
så gjaldt det om al stå fast og ,ilckert, for hv.ad er et don smalle klippes!!, men nu gir det !kke opad, n11 går
cr,enneske vel i den slags vejr? En X~evi!l.d ks.n lege det udad. ~ens. $temmen rra før 'bliver ved: •Dr.t må
med et nok så key og stædigt l::arlfolk, •t man bli""" g.å, :;.i du kan blive va"!"m! l)li. må gå. Olt1.!«
,J,, ja, rnerw,,ke, jeg skal DQk gi<,« xåber Ola Jl'"'""""
som tm af da .småpi:1d~. Ola lig$t har skåret derhjemme
ved komfuret til .Elamia - k>.n blh'<' kastet bort fra st!on stormen - nej, ha.n ~ber det nok slet i~. ~en bare
og ud over ijeldskrænter., være knu...'°t, ind.an man nåt' hvisker det, det er kc,m. ham. selv, der tror, at han ·råber.
• - Mon før.st ml jeg d.o fin.;. del lam, der er bl•vet
ha:v~t og brær..dinaen de-ruede - - ·
01.a sættet sig et øjebli~ på eh klippeblok, men her borte i uvejret1 foT je:gkan b)i.\'e ved ø.t hora det$·brægen
er endnu mere bidende koldt - han må nok alligevcl og kalden. men hvo> finder jeg de'\?« Og han& st.omme
hellere ga videre> men til hvilken si.de? Ha». er- m~ et er ved at knække over. som om han er ved a1 græde og det er han d• ikke - 01• græde? - ikke klar over, hvor ha!!. mon egentlig bef!r.der sig,
> Vi har det he;-,« siger d1t. stt:!rr.tn~. de-r lydc-r, som.
Sneen er ?Ue!" ved at. dæk.'<~ har.i. og alligevel bliver
han sidden<!e1 for n~ hø.:-e.t ~n et får bræge, k.lld.&nde, er det Poul-Jacobs. ))Elias bærer c!et .$tore moderfAr,
og ynkeiigt. Nej, så tør han da slet ikke - slet ikke gå og sJ. følger de andre jo efter!"
:.Kom nu, O)a,« siger 53. Elias, »for det er ved at blive
vide1t, han m~ f<>rst lytte s'.g til, hvorfra der. kalden
cat, så vi 1m. skynd~ os,..og "'i ser da a!luede lys~t nede
Vl.!"kelig konime-r.
H.._., "'j,;,ær ,;ig alligevel et par gange og lytter, m~o hos Man.ri,$, hun vme lå<ie det b:æNle i virtdu~t. tll vi
kom. Hun .sthd!e os uC fot~ at lede etter •• ,«
sætter sig dog ;gen, for intet, nej, Intet bliver lettere - - etter fåre!le, ja ••. • $iger Ola mat.
alting bll..,r snare,:e mece v.mske!igt. De får md h.u
•Nej, elter dig, Ola, cl.> du ikke kom tiibe,ge, i.oden
have fundet, men hv1s nu de, i.kb, lyk,es, hvad s!?
Ola må nu læne sig mod klippevs,ggen for •t kwute mørket helt faldt ~-•
»Kom jeg ikxe tilbage? - Jo, vist gjcrde jeg så? Her
sidde helt Last. her ru.sker S:ormen nemlig end.nu me=:::e.
end ea h~r. g;k hjerr.me fra, og den hyle:- også endnu ar jeg jc-!«
- - O!a. falder ovtt dørtrinet ind i køkkenet. da
mere, e&d da han gik opad stien, men nu er han blevet
de endelig nAr så langt.
så tung og stiv, at han slet ikke k~n rejse sig.
Det sti \"!ros ru, tøj må tages a! ham, fcmgtigt og varJ:J., Ol$ ~ .sit 'hoved bd mod den hvide S1t.t1 der
liggtt i e'!l drive bag den $(:Q~ sten, hvor han .sidd~. somt arbejde-r mændene med dttes bygdeven, og de
Hvor ville det være dejl:gt nu at kunne sove lidt, men bærer ham op 01/ lægger ham i seng. S1 fuc lun ir.xm
det går måske ikke an? For ciet gælder jo de får, der the-, der J..."Vikker ham 09; men også f+n~ da. de ar.dre
skal frelses-han,:,& og ska! have dem hjem til Han..... kan mærke, at nu el" Ola V€d helt at vågne op, går Elias
Kvot u.?l:lgQ :non det er side:a. han gik hj~efra? og Poul-Jacob hver til sit, trrr,tle og f-0:rkomne.
»Fårene, de:- ._,ar blevet borre, ble...- altså,fr&l$t?« s.par-Et kvarl>or? En holv lim•? Nej, mon det $lllgevel Ikke
er en hel time siden, han horte Han,,..· rige: •I Gud& ser Ola, men da er de,,- gåe: en stW1d i stilhod, og Honna
lun kun svare med C:et. er.est~ ord »ja«, for nu er hun
uavn da!« lige da han 3Inækkede døren tit:er ai,g.
Nej, så længe kan det ikke være. bare fem mir.utte·r lige v(d a! græde. og hendes stQh1ll"le ryste::.
•Hvem vu del nu,• sporge,- Ola så noge• efter så t=t,
måske?
Ola lukkes øjnene. Hvordan er det nu? Så han ik."lce så træt, •hvem var det nu, der QflgaD.g sagde c.oget om.
for lidt siden. en stjerne bli~'"e - men nu er den borte. at den gode hyrde .sætter sit liv til for •t frelsl, det forOg et fu b::-ægcde - har han da v'.rkellg fundet det? tabte-? Ranr.a, hvQm. v~ det?-. Og Ola lukker øjnene.
Fuodet tlet !am., ha."1. er u.de at søge etter? HvOJ' vil han så træt han er.
»Det var Jesus,« iJn-rer Hanna, og nu g?'æder hU!l
bJ,.., glad, hv;s <lee vfrklol:g er f<L~det.
Det er-, ligesom Ola ikke me-re, fr.;ær SQm ·Qare for plud,;elig ikke mere, der kommer ,:ned et ligesom lys og
lidt sid.en - men blæsten bl\\•e!" alligevel 'Nd 1æd a.t liv i hendes ~ne.
hyle og ruske om fjeldsiden, hvor han nu oidder, og
»Lån mig den bog, det står i 1• beder 01~ lidt eft~!".
sneen !yge:-. så cet ~?', ligesom han. bar tået e:i lunende Og Hanna skyr.de< sig ind l s::t eget kammer og tage;
dyne O'V'l?r sig, og når him pnavc-r pA at lytte- rigtig efter, den sorte, lasede bibel med sig till,oge; så læggor hun
er det igen. s::>m cm et ai han.,; lår br~f'l\!t hr-.gt borte, eit rr.ærke, hvor hun ved, oJ'dena står, og hun lægge
bogen i Ol.$s hær.de!'. P..an er lige vQd at falde i en sund
miske det vi!-ke!ig kalder på ham.
De! e:- noget sært noget, dette her! lh·em er det for og tryg """'• og ~an smiler til her.de.
Så siger han og ser lig~ ind i hendes $tc'åle:i.de blil<:
~en., der en gang har s.gt noget cm, at hvis hyrden
»Hanna. jeg skal nok i. rnorgen gå med d!g - helt ind
mister- et af .sine får? - At dt'n go<i~ hyrd~ ~ger efter
i kitkc~ -helt i.'lden for! For hyrden - ja, hyrden 'læ'
det fortabte, ind!il han firl.C~ det?
Jo, Hann.3 har talt om de!-.pg Po1:1l-l.acob også! Nej, nok uli@ ~t lec'.e efter det fortabt-e - og fandt eet~«
Ola selv 1'ruil,<>de sig, da ha"- næste rnor~n ~ågnede
det er sl&~ ikk~ til at hus~~ nu, for der e:!' vistnok flere
.,ndre., der :'la!' &agt det l53:-r.JT.e, e:-idda rt'!a.ngu gang2. me<i den slid~~ bibel i sin hi:"td, r.'l.ert dd v~ lo..:r. et øjeJa, og så sUr dP.t nok også !i:.med. i en ellu anQ~n b()g, blik. for s.å. vidst~ ?lan, at i uvej~t sidste nat havde der
nok ""\rlt~Hg V3E!ret en Een·e og Mester udE! !or at søge
:n~ i hvi~ke'!l? A~. :iet er- V'.st i den ga~le lasede
hjern..T.e på Hannas kommode-.
og fi:-ide det for.abte.
j~ ud og sege-r efter de Iåt, vf ikke fandt i middags.~

-
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MOBILSU·G - .s kal vi suge i
fællesskab?
Teknologi og telekommunikation udvikler sig med stormskridt. Uanset at vi lever i et fredeligt og rart hjørne af storbyen, står tiden ikke stille, men udviklingen påvirker også vores
kvarter - på godt og ondt.
Udviklingen omkring os har indflydelse på hvilke opgaver husejerforeningen og dens bestyrelse skal bruge ressourcer på. Samtidig har vi tradition for at løfte i fl.ok, ved som en
vigtig del af fællesskabet at søge fælles løsninger, hvor det er fornuftigt.
Som eksempler kan nævnes fællesantenne, vedligeholdelse af gader og kloakker og bekæmpelse af faraornyrer, som det seneste eksempel på en fælles løsning af et problem.
Netop udviklingen og traditonen for fællesskab var en af åtsageme til at vi fik ændret vores vedtægter på den seneste generalforsamling. Ikke fordi bestyrelsen stod med aktuelle
planer om nye, store opgaver - men der var behov for, at foreningen efter generalforsamlingens beslutning i takt med udviklingen fik lidt nemmere ved at tage nye opgaver op.
De skærpede arbejdsmiljøkrav på renovationsområdet, ønskerne om øget sortering og
genbrug, R98's planer om større affaldsbeholdere og 14-dages tømning ( som vi foreløbig
fik forhindret sidste år) - er alle forhold der gør, at vi i de kommende år må forvente at stå
overfor stigende udgifter og krav i f.m. afhentning af dagrenovation.
Et par aktive husejere har på den baggrund på eget initiativ (TAK for indsatsen!) undersøgt om et fælles mobilsugsanlæg kunne løse nogle af de problemer vi står overfor og
også fået vurderet, hvad et sådant anlæg i givet fald vil koste. Alt dette er beskrevet i
indlægget i dette nummer af KILDEN.
Mit ærinde her er ikke at tage stilling for eller imod, det mener jeg vil være alt for tidligt og
på for usikkert et grundlag. Og jeg kan også love, at vi ikke på den kommende generalforsamling skal tage stilling til om vi skal have mobilsug eller ej!
Derimod vil jeg geme opfordre alle til at drøfte sagen og sætte sig så meget ind i emnet,
at vi på generalforsamlingen i februar kan tage stilling til om vi - evt. med hjælp fra en
rådgiver - skal arbejde videre med at belyse fordele, ulemper, kor:isekvenser og økonomi,
så vi på en senere generalforsamling kan behandle et mere konkret forslag.
Jeg håber hermed at ha' givet bolden op til en debat om MOBILSUGI

...
Christian Sonne
formand

Mobilsug 2
Der arbejdes på sagen
Det er hensigten at fremkomme med et oplæg til den komme nde generalforsamling, hvor husejerne
så kan fremkomme med synspunkter til.projektet ..
UdgangspunJ...1:et ha, været at indføre et nyt afhentningssystem for at, undgå alle de gener de1 er
ved det nuværende atnentningssystem.
Den tekniske del
R98 er gået i gang med sagen og har udsendt et første forslag til affaldsafhentningsteder
Der kalkuleres med 22 nedkast, som den viste plan afslører.
Det betyder at man skal gå en strækning på max fire huse, for at aflevere sin affaldspose.
Dette projekt kan finjusteres både til flere eller færre nedkast. Prisen på anlægget vil naturligvis
være afhængig af antallet af nedkast .
Under hver nedkast vil være en nedgravet beholder. Denne beholder vil blive tømt 2 gange om ugen
fra en af de to brønde, der - på planen er markeret med en firkant.
Der vil således komme en bil, med et sugeaggregat, der er så kraftigt, at den kan tømme beholderne
fra de 40x40 cm firkantede lemme.
·
Storskraldsordningen som den er i dag, vil fortsat være gældende
Design.
Nedkastene, der vil være den synlige del af anlægget, vil fremstå i størrelse, som en stor offentlig
papirkurv. Der vil være mulighed for at husejerfureningen selv designer dette nedkast så det passer
ind i kvarteret.
Ark. Peter Steffenseo, som bor i Nyhavn har tilsvarende designet det nedkast, der er placeret langs
molen i Nyhavn, og har endda modtaget ID-pris for samme.
Finanasi~g
Parallelt hermed arbejdes der på flere finansieringmodeller.
Der gives flere muligheder - eje eller ieje.
I gruppen er man mest interesseret i en løsning, hvor den fremtidige renovationsafgift fortsat sker
via ejendomsskatten.
R98 har til dato beregnet sig en årlig rentesats på I 0,95 % ved finansiering af sådanne anlæg.
Grundejernes Invensteringsfond har arbejdet med nye finansierungsmuligheder, hvor der arbejdes
med en rente på 4% med en afvikling på 20 år. Aftalen bindes sammen med R98's leasingkontrakt,
så R98 indestår for at pengene bliver betalt
Det er en sådan model, der arbejdes videre med. Kan vi opnå samme ordning vil det betyde, at den
besparelse der vil være ved afhentningsafgiften (60%), ville kunne finansiere udgiften ved
etableringen af anlægget.
A.f de ca. kr.12.000,- vi betaler i ejendomsskat, er de ca. kr. 1.500;- renovationsafgift.

MVH Karin Skou og Birthc.)ust

11

-

---

------

Kildevælds Torv.
23. november 1997
Som det bør være åbenlyst for enhver, der har s~ gang i K.ildevældsgade, er entreprenøre~ i
skrivende stund blevet færdige med det meste af belægningsarbejd.et på sydsiden af Torvet. Og det
skal ikke være nogen hemmelighed, at vi i trafikgruppen glæder os meget ved at se projektet blive til
virkelighed, Det har været spændende at se konturerne af det nye torv dukke op, efterhånden som
huller og grusbunker blev til vandrende, fortov og granitsten i buer.
Vi har undervejs haft et meget konstruktivt møde med kommunens byggeleder og
entreprenøren, og har løbende kontakt med begge, med spørgsmål og svar fra begge sider. Siden
informationsmøder på torvet er der sket nogen justeringer af den endelige udformning.
Politiet havde indvendinger mod de rækker af hordurstei:i, der afsluttede torvet i begge ender af
K.ildevældsgade. De ville ligne et fortov, hvilket det ifølge færdselsloven ikke er. Og kommunen.
havde oveni det problemer med at få budgettet til at hænge sammen. Det har vi diskuteret frem og
tilbage med dem, og spørgsmålet er nu endelig faldet på plads. Der afsluttes udvendigt på
afvandingsrenden med 3 rækker chaussesten, 3 rækker brosten og eti'.delig en kantsten, før torvet
møder Kildevældsgade med en rampe i asfalt: Det er nok ikke den løsning vi havde drøi:nt om, men
en klar forbedring i forhold til kommunens forslag, der alene var en asfaltrampe.
Den ny belægning fortsætter i sidegaderne, som i vort oprindelige projektforslag, helt ud til
facadelinien. Det er til disse områder lykkedes entreprenø~en at fremskaffe en granit, der i
farvespillet ser ud til at figge tæt op ad den eksisterende, bag fortovsfliserne.
Som det ble:v foreslået på informationsmødet, er der blevet lagt trækrør til ledningstræk for en
fremtidig gadebelysning, dels langs fortovet udenfor traierne, og dels ind cil rotunden.

Vi undersøger i øjeblikket mulighederne for at få banket toppen af bunkeren og fylde den op, når
nu maskinerne alligevel er på stedet. D~ ville være tosset ikke at & det gjort i samme ombæring.
Som det vil fremgå af tidsplanen, der er optrykt nedenfor, forventer entreprenøren, hvis ellers
vejret ikke bliver for koldt, _at de er færdige med arbejdet den 19. De.cember.
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Vi håber at tidsplanen holder, så vi kan indvie det nye torv med et lille julearrangement.
Med venlig hilsen
Trafikgruppen
Jette .Bisbjerg, Jørgen Dahl Madsen, Torkil Groving, Jakob Breck
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KILDEN

Indkaldelse til
GENERALFORSAMLING I HUSEJERFORENINGEN STRANDVEJSKVARTERET
Tirsdag den 22. februar 2011
Svanemøllens Kaserne

KILDEN FEBRUAR 2011

Kære alle,
Hermed en særudgave af Kilden.
Dette nummer af Kilden indeholder den officielle indkaldelse til generalforsamlingen i Strandvejskvarteret inklusiv agenda.
Derudover indeholder nummeret bestyrelsens skriftlige beretning for 2010, regnskab, forslag til budget samt tre forslag fra bestyrelsen, som generalforsamlingen bedes tage stilling til.
God læsning, og vel mødt den 22. februar.
Med venlig hilsen
Jan, Ole, Benditte, Chris, Carsten, Lars & Claus

Der henvises til foreningens vedtægter §6 om “Ordinær generalforsamling”:
Stk. 2
Senest 14 dage inden generalforsamlingen udsender bestyrelsen:
1. Dagsorden
2. Bestyrelsens beretning for det sidste regnskabsår
3. Forslag til beslutning, herunder indkomne forslag
4. Revideret regnskab med revisionspåtegning
5. Forslag til budget og kontingent
Stk. 3
Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det sidste regnskabsår
3. Regnskab for det sidste regnskabsår til godkendelse
4. Forslag til beslutning
5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af revisorer og revisorsuppleant
8. Eventuelt
Stk. 4
Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest den 24. januar.
Stk. 5
Behandling af forslag kan afvises af generalforsamlingen, såfremt forslagsstilleren eller en fuldmægtig for denne ikke er til stede.
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Generalforsamling 2011
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Husejerforeningen Strandvejskvarteret tirsdag, den 22. februar 2011 klokken 19.30 på Svanemøllens Kaserne.
Dagsorden
1. Velkomst
2. Valg af dirigent
3. Bestyrelsens beretning (bilag vedlagt)
4. Foreningens regnskab 2010 (bilag vedlagt)
5. Forslag til beslutning
a. Forslag til ændring af aftale med YouSee (bilag vedlagt)
b. Forslag til ændring af haveregulativ (bilag vedlagt)
c. Forslag om udarbejdelse af plan for postkasser (bilag vedlagt)
d. Indkomne forslag
e. Bestyrelsens fokusområder for 2011
6. Budgetforslag 2011 (bilag vedlagt)
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt

Vejviser:
Generalforsamlingen finder sted i det store auditorium i Bygning 75, Svanemøllens Kaserne, Ryvangs Allé 1, 2100 København Ø.
For GPS brugere er koordinaterne 55 deg. 43 min 11.31 sec N 12 deg 34 min
16.59 sec E (ifølge Google Earth).
Bygningen ligger på vejen langs jernbanen ca. 300 m NNØ for Kasernens hovedindgang ved broen over jernbanen. Fodgængere kan følge vejen, der løber langs
jernbanen parallelt med Ryvangs Allé (der er mulighed for vejarbejde, i så fald
skal man gå en omvej gennem porten i hovedbygningen).
Kørende skal følge vejen der går venstre om hovedbygningen ca. 250 m, indtil
man ser en stor parkeringsplads mod højre, som strækker sig næsten til jernbanen mellem Svanemøllen og Hellerup. Bygning 75 ligger ved den østlige ende af
parkeringspladsen.
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Ad 3: Bestyrelsens beretning for 2010
I. Renovation og papircontainere
Genbrugsstation i Borgervænget
Onsdag den 2. juni 2010 åbnede Østerbros første genbrugsstation på Borgervænget 29. Borgervænget Genbrugsstation er etableret med lavenergi
mandskabshus, solceller og andre energivenlige løsninger og støjafskærmninger
til naboerne. Det forventes, at genbrugsstationen vil benyttes af op imod
150.000 kunder årligt, som tilsammen vil aflevere
op mod 20.000 tons affald.
Fra starten var det meget svært at vurdere, hvorvidt
den nye genbrugsstation ville give øget trafik i
Strandvejskvarteret.
Derfor tog trafikgruppen initiativ til en trafiktælling i foråret 2010, så vi har data
på trafikmængden igennem kvarteret før genbrugsstationen åbnede. Vi vil på
samme tid i 2011 igen foretage trafiktælling for at vurdere, hvorvidt der kan måles en ændring. Det vurderes dog p.t., at der ikke har været øget trafikmængde
igennem kvarteret grundet genbrugsstationen. Tak til alle der hjalp med ved tællingen, og særligt til Adriaan for at bruge tid og kompetencer på at få det gjort
rigtigt.
Papircontainere i kvarteret
Bestyrelsen har i 2010 (igen) kontaktet kommunen. Kommunen er ikke kommet
videre med projektet ang. papircontainere i vores kvarter. Vi har meddelt, at vi
gerne vil være med til at diskutere dette, når de engang har tid til at se på sagen.
II. Kloakker, vand, el
Kloakker
I 2010 er der blevet brugt 72.537 kr. på brønd- og kloakarbejde. Det er lidt mindre end i 2009, og betydeligt mindre end budgetteret (200.000 kr.). Til sammenligning blev der brugt 227.000 kr. i 2008.
For at fortsætte med at holde udgifterne nede, er det vigtigt, at brøndene (både
de store i gården og de mindre til nedløbsrørene) bliver renset jævnligt. I materielkælderen findes store og små brøndrensere, som kan lånes.
Rotter
I årets løb har der været nogle rotter på besøg,
men ikke overvældende mange. Hvis du opdager
rotter, er det i første omgang Københavns Kommune, du skal kontakte.
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For detaljer, se http://www.kk.dk/Borger/Miljoe/Skadedyr/Rotter.aspx.
Der er nu også et link på foreningens hjemmeside www.strandvejskvarteret.dk til
Københavns Kommune samt gode råd, hvis du skulle støde på en rotte. Besøg
vores hjemmeside og søg på “rotter”.
Med hensyn til rotter vil vi minde om, at dæksler til nedløbsbrønde ikke bare er
til pynt - de forhindrer rotter i at komme ud af kloaksystemet. Beboere opfordres
til at sætte dæksler på, hvor de mangler.
Til sidst vil vi i bestyrelsen gerne rette en stor tak til både Carsten Ohmsen og
Hans Halvorsen. Efter at have taget sig af kloaksager de sidste mange år, har
Carsten og Hans udtrykt ønske om at give stafetten videre. Vi er meget taknemmelige for den store indsats, som Carsten og Hans har gjort i årenes løb.
III.

Gader, fortove og renholdelse

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i Hornemansgade
På generalforsamlingen i 2008 var der opbakning til, at bestyrelsen gik videre
med et forslag om ændringer/forbedringer af de hastighedsdæmpende foranstaltninger i Hornemansgade.
Der blev afholdt møde med kommunen, som i foråret 2009 på baggrund af en
skitse tilkendegav, at der ikke skulle være noget til hinder for en godkendelse af,
at det eksisterende bump blev fjernet og erstattet af 2 nye bump.
Før endelig godkendelse skulle foreningen dog lave en nabohøring og herefter
indsende detailskitser til kommunens godkendelse. Det tog sin tid at få svar fra
alle naboerne, men trafikgruppen tog sig omhyggeligt at sagen og fik udarbejdet
detailskitser til kommunen, så det hele kunne sendes til kommunen i marts
2010.
Den positive tilkendegivelse fra kommunen kunne forlede de fleste til at tro, at
der ville komme et hurtigt og positivt svar. Men sagen gik imidlertid helt i stå.
Til trods for at både trafikgruppen og bestyrelsen rykkede ihærdigt, og til trods
for at bestyrelsen i november 2010 besluttede at
skrive et brev direkte til direktøren for Københavns
Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning, kom der først
et svar i januar 2011.
Svaret var negativt. Der var en række væsentlige
forhold i projektet som krævedes ændret, og der
krævedes derudover udarbejdelse af nye detailtegninger osv.
De forbedringer der vil kunne opnås med de nye krav, er beskedne i forhold til
omkostningerne, og kommunen krævede derudover, at den eksisterende beplantning ved det nuværende bump fjernes.
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Resultatet er, at projektet vedrørende forbedringer af fartdæmpningen i Hornemansgade er stoppet.
Hastighedsdæmpende foranstaltninger i Nordgaderne
Parallelt med sagen om de ændrede bump i Hornemansgade, er der i 2010 arbejdet på en mulig etablering af hastighedsdæmpende bump i nordgaderne.
I forbindelse med det negative svar ang. bump i Hornemansgade har vi modtaget en godkendelse til etablering af cirkelbump i nordgaderne i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutning på sidste års generalforsamling.
Udførelsen af dette arbejde vil blive sat i værk, så snart foråret kommer, og det
igen bliver muligt at asfaltere.
Renovering af legearealer i sydgaderne
Den langsommelige sagsbehandling hos kommunen har også haft betydning for
udførelsen af vedligeholdelsesarbejder. Det besluttedes på generalforsamlingen i
2010, at der skulle ske renovering af yderligere et legeareal i en af sydgaderne i
2010 (H.C. Lumbyes Gades legeareal blev renoveret i 2009).
Det var bestyrelsens opfattelse, at dette arbejde skulle udføres samtidigt med de
hastighedsdæmpende foranstaltninger for at få det til en samlet bedre pris. Nu
hvor godkendelsen til cirkelbump i Nordgaderne foreligger, vil både de og renovering af to legearealer (i Kuhlausgade og Weysesgade) blive foretaget i 2011,
såfremt generalforsamlingen vælger dette. Herefter vil der ikke i de næste par år
være yderligere renoveringer af legegader.
Der vil også i foråret blive lavet en gennemgang af gaderne for at udbedre de
mindre skader, der måtte være kommet - ikke mindst efter den hårde vinter.
Snerydning
Særligt i 2010 har det været meget synligt, at ikke alle husejere opfylder pligten
til at rydde fortov og gadeareal for sne. Vi henviser til foreningens hjemmeside,
hvor det udførligt er beskrevet, hvad husejerens pligt er.
Husk, at der ikke bare skal ryddes, fordi det er en pligt, men først og fremmest
fordi, at almindeligt hensyn til f.eks. ældre fodgængere tilsiger det!
Graffiti
Vi har desværre i 2010 set et større antal graffiti tilfælde i
kvarteret – navnlig ned ad Kildevældsgade og til dels i
Landskronagade.
Bestyrelsen har indkøbt Graffiti-fjernervæske, og det har
været benyttet med forskellig succes forskellige steder i
kvarteret.
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Læren af dette er, at graffiti skal fjernes så hurtigt som muligt efter det er påmalet, både fordi det er lettere at fjerne, men også fordi graffiti på en mur eller et
skab tiltrækker endnu mere graffiti.
Hegn
En række husejere har i den forgangne periode opført hegn eller ændret på bestående hegn i strid med reglerne i lokalplanen/ haveregulativet. Bestyrelsen har
i disse tilfælde rettet henvendelse til husejerne om dette med henblik på, at forholdene lovliggøres. I de tilfælde, hvor husejerne har afvist at ændre på hegnene, har bestyrelsen videresendt sagerne til Københavns Kommune med henblik
på, at kommunen rejser lovliggørelsessag over for husejerne.
Pt. foreligger der to sager i kommunen, som indtil videre er sat i bero og afventer generalforsamlingens stillingtagen til nyt haveregulativ.
Heldigvis har en del husejere også benyttet sig af muligheden til at få rådgivning
og idéer i bestyrelsen om hegn, inden de har påbegyndt opførelse.
Ny procedure ved ønsker om dispensation fra haveregulativet
Bestyrelsen har i efteråret 2010 aftalt en ny procedure med Københavns Kommune i forbindelse med,
at husejere ønsker dispensation fra haveregulativet
for så vidt angår hegn.
Hidtil har det været sådan, at hvis husejere ønskede at fravige lokalplanens bestemmelser, har man
skulle søge Københavns Kommune, nærmere bestemt Center for Bydesign, om dette.
Inden kommunen tog stilling til en evt. fravigelse, har kommunen forinden skullet høre ejerforeningens bestyrelse.
For at gøre denne arbejdsgang mere smidig for alle parter, har bestyrelsen i efteråret haft møde med Center for Bydesign om dette. Her drøftede vi, hvordan
sagsgangen mellem husejere, bestyrelse og kommunen fremover skal være, når
husejere ønsker at opføre nye hegn (dvs. hegn, som ikke erstatter et tilsvarende, allerede eksisterende hegn) eller ønsker fravigelser/dispensationer fra lokalplanens bestemmelser på området.
På mødet blev det fastlagt, at følgende gælder:
• kommunen (= Center for Bydesign) skal
godkende opsætning af nye hegn og væsentlige ændringer af eksisterende hegn
• husejeren sender ansøgning med beskrivelse af det ønskede projekt til husejerforeningens bestyrelse
• ansøgningen skal indeholde en detaljeret
beskrivelse af det ønskede projekts udformning, farvevalg mv.
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•
•
•

bestyrelsen behandler ansøgningen, og sender husejeren sine bemærkninger til, om bestyrelsen kan anbefale, at lokalplanen fraviges
husejeren vedlægger bestyrelsens bemærkninger, når ansøgning sendes
til kommunen
kommunen træffer herefter beslutning.

Bestyrelsen har ikke med denne aftale om sagsgange åbnet op for, at der skal
ske yderligere fravigelser fra lokalplanens bestemmelser. Denne aftale med Center for Bydesign har alene til formål, at gøre det mere enkelt for den enkelte
husejer, og også indebære, at den enkelte husejer får et hurtigere svar fra
kommunen på en ansøgning.
Bohn ejendomme – opfølgning på Naturklagenævnets afgørelse fra december
2007
Københavns Kommune fik medhold i, at kommunen kunne afvise etablering af
lyskasser og ændring af kældervinduer i to byggeforeningshuse omfattet af vores
lokalplan 221. Afgørelsen betød, at Bohn Ejendomme, som var ejer af to huse,
skal lovliggøre forholdende. Lovliggørelse af forholdende har været vanskeliggjort af, at Bohn Ejendomme – der først havde indvilliget i at lovliggøre forholdende - i mellemtiden er gået konkurs, og at der herefter i lang tid har været
uklarhed om ejerforholdene.
Status: Kommunen og de nye ejere drøfter pt. en lovliggørelse af forholdene kommunen afventer ansøgning fra husejerne om byggetilladelse med henblik på
lovliggørelse.
Facader
Pt. verserer der en sag ved kommunen om en udvendig motor til emhætte, som
en husejer har sat op på facaden.
Status: Sagen er ikke afsluttet.
Havevandring i Strandvejskvarteret
Bestyrelsen havde en dejlig havevandring på 2 dage i maj. Vi gik alle vores veje
igennem og så på forhaverne, fortovene og vores egne private fællesveje. Det er
gået godt fremad de sidste år.
Mange af de for høje træer og hække er blevet ændret eller fjernet, så også naboerne er blevet glade. Det er fint, og vi opfordrer fortsat til en god snak omkring sådanne ting fremover.
Vi kunne også se, at der i mange forhaver er blevet mere grønt på flere forskellige måder, hvilket er meget flot og dejligt (i modsætning til kun flise-/ stenbelagte forhaver).
Der er dog et vigtigt problem som bør nævnes: Den grønne opvækst må ikke
være mellem vores fortove og de private fællesveje. De ødelægger vores asfalt,
hvilket betyder at vores økonomi til vedligeholdelse af vejene bliver belastet.
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IV.

Status på YouSee

Efter en detaljeret analyse af de muligheder som vi i Strandvejskvarteret havde
omkring mulighederne for kabel TV, besluttede generalforsamlingen i 2009 enstemmigt at indgå en ny aftale med YouSee om levering af TV- og radiosignaler.
Aftalen betød, at der skulle foretages væsentlige ændringer i det eksisterende
anlæg med blandt andet opsætning af skabe ved hjørnehusene og udskiftning af
den eksisterende kabling.
På generalforsamlingen i 2010 fremlagdes en oversigt over, hvor skabene ville
blive placeret og billeder af skabenes udseende. Det blev
oplyst, at der ville blive tinglyst deklarationer på de berørte
ejendomme om adgangen til at sætte skabe i forhaverne.
Herefter påbegyndtes arbejdet i foråret 2010, men blev
meget hurtigt stoppet igen. Årsagen var, at bestyrelsen
blev kontaktet af en husejer i et af de berørte hjørnehuse,
som kunne konstatere, at han ikke blot havde fået opsat et
skab i forhaven og opsat en kabelbakke på gavlen i sin
gård som alle andre husejere, men at der også var opsat
en kabelbakke på facaden mod gaden. I henhold til lokalplanen må der ikke opsættes sådan noget på facaderne.
Derudover havde YouSee opsat kabelbakker i gården på indersiden af porten, på
husmuren og rundt om trappetårnet, hvilket efter hans opfattelse var meget skæmmende. Derudover havde YouSee skåret i vingeteglene over
porten.
Der blev afholdt et møde med YouSee. Samtidigt
blev foreningens advokat, Peter Lambert, bedt
om at udarbejde et notat om, hvorvidt YouSee i
henhold til kontrakten var berettiget til at montere kabler på den foretagne måde, og hvorvidt
generalforsamlingen kunne pålægge ejerne af
hjørnehusene at acceptere en kabelføring som den, YouSee havde valgt.
På mødet med YouSee gjorde husejerforeningen herefter gældende, at YouSee
under ingen omstændigheder måtte foretage kabelføring på facaderne i strid
med lokalplanen. Eventuelle merudgifter ved at undlade dette var foreningen
uvedkommende, da det ved tilbudsgivningen måtte være forudsat, at kabelføringen skulle være lovlig.
For så vidt angår kablingen i gården, over porten og på facaden, anførte husejerforeningen, at det af kontrakten fremgår, at kabelføringen skal aftales med husejerforeningen, og at der ikke var indgået aftale om en så drastisk og skæmmende kabelføring, som der her var tale om.
Det blev endvidere påpeget, at den eksisterende kabelføring, for at skabe forbindelse på tværs af hjørnehusenes gårde, er nedgravet. Såfremt YouSee ville ændre kabelføringen til for fremtiden at være monteret på facaden af hjørnehusene
med et så drastisk resultat, som det her var tilfældet, så burde YouSee have
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gjort opmærksom på det i kontrakten, eller have aftalt det med bestyrelsen forinden.
Bestyrelsen anerkendte, at der kunne være store merudgifter ved at nedgrave
kablingen som hidtil. Da der åbenbart var tale om, at YouSee ikke havde gjort
sig dette klart inden tilbudsgivningen, tilkendegav bestyrelsen overfor YouSee, at
man ville være positiv overfor en indstilling til generalforsamlingen om, at husejerforeningen bar en vis del af udgifterne til denne del af kablingen.
Herefter har YouSee pr. mail anerkendt, at YouSee måtte bære merudgiften til at
bringe kablingen i overensstemmelse med lokalplanen. YouSee ville imidlertid ikke betale nogen andel af udgifterne ved at anvende de eksisterende føringsveje,
hvor kablingen i gårdene ved hjørnehusene er nedgravet. YouSee krævede i mailen, at husejerforeningen skulle betale godt 900.000 kr., som merudgiften ifølge
YouSee vil udgøre for nedgravning i forhold til ny kabling på facaderne.
Bestyrelsen bad herefter YouSee om at fremsende en nærmere dokumentation
for det meget store beløb. Det har YouSee ikke gjort.
I et forsøg på at få sagen afsluttet henvendte bestyrelsen sig til YouSee med et
forslag om, at bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen, at husejerforeningen betalte et bidrag på 300.000 kr. til fuld og endelig afgørelse af sagen.
Dette har YouSee også afvist, og i januar 2011 har
YouSee i stedet opsagt kontrakten med et varsel til
udgangen af april 2011, hvilket i øvrigt er i klar strid
med kontrakten. Ifølge kontrakten kan den tidligst
opsiges med 9 måneders varsel.
Her står sagen p.t. For yderligere om sagen henvises til det særskilte punkt på
generalforsamlingens dagsorden om YouSee.
V. Arrangementer i løber af året
I det forløbne år er der blevet afholdt hele seks arrangementer i kvarteret, hvoraf det ene var en nyskabelse - Halloween.
Det er ikke muligt at gennemføre så mange arrangementer uden betydelig hjælp
fra beboere, og bestyrelsen retter en stor tak til alle dem, der har bidraget.
En særlig tak til Lars Bjerregaard, som har spillet en væsentlig rolle i planlægning og gennemførelse af alle arrangementer. Andre, der har været med i de enkelte arrangementer, er nævnt nedenfor.
• Fastelavn den 14. februar 2010, som Maibritt Bager & Leif Jacobsen stod for.
Rigtig mange børn (og voksne) deltog i festlighederne.
• Generalforsamling den 23. februar 2010 i Restaurant Strandberg. Den forsinkede start af generalforsamlingen pga. manglende nøgle til restauranten
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havde en lys side, idet foreningen aldrig fik en regning for øl/vand, til trods
for at vores kasserer har rykket flere gange.
• Vi har været medvirkende til både stiftelse og sammenlægning af de to vinterbadeforeninger i Svanemøllen.
• Loppemarked og sommerfest den 28. august 2010. Godt vejr, et imponerende fremmøde af både boder, købere og godt gang i grillen. Til festen spillede
Martin Benjaminsen og Basement Band igen efter et års pause.
• Halloween den 31. oktober 2010, var et nyt
arrangement, som Leif Jacobsen var med til
at gennemføre. Foreningen stod for pølser og
brød i H.C. Lumbyes Gade. Begivenheden
havde et par udfordringer med vejret og lidt
misforståelser omkring starttidspunktet, men
mon ikke de engagerede arrangører finder en
løsning på begge dele næste gang.
• Nytårsfyrværkeri den 1. januar 2011, som Berend Christian og Niels Erik var
med til at fyre af. Dette arrangement var som altid utrolig velbesøgt af beboere, deres gæster og andre, som bor i nærheden af vores kvarter. Berend
havde købt fyrværkeriet hos en ny forhandler, som resulterede i en betydelig
besparelse sammenlignet med tidligere år.
• Nytårskur den 1. januar 2011, som Knud Palsbro og Thomas Sandberg primært står bag med hjælp fra Per Munch. Traditioner længe leve.
Vi opfordrer beboere, som har interesse i at være med til at stable arrangementer på benene til at henvende sig til enten Lars Bjerregaard eller Chris Pethick.
VI.

Kommunikation

Kilden
Kilden er i år udkommet 3 gange. Bestyrelsen har et ønske om at den udkommer
4 gange (én gang pr. kvartal). Det vil vi arbejde på i 2011.
Vores mangeårige redaktør for Kilden – Carsten Ohmsen – har valgt at give stafetten videre. Vi vil gerne på vegne af hele foreningen benytte lejligheden til at
takke Carsten mange gange for hans store og vedholdende indsats gennem årene.
Bestyrelsen har fundet to nye redaktører, som sammen vil arbejde for at vores
blad, Kilden, også i 2011 kommer på gaden.
Hjemmesiden www.strandvejskvarteret.dk
Da vores hjemmeside sammen med Kilden er den officielle måde vi kommunikerer (og gemmer) vigtig information, besluttede bestyrelsen i 2010, at hjemmesiden skulle ”genoplives”.
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Det har medført, at rigtig mange sider er blevet gennemgået og opdateret med
relevant materiale for os beboere. Derudover er
der kommet en del nye sider til med praktisk indhold omhandlende alt lige fra arrangementer over
rotter til Nordhavnsvejen.
Det forsøges ligeledes at holde et konstant nyhedsflow om nyheder fra kvarteret (og omegn), ligesom det kan konstateres, at køb, salg og bytte
delen på hjemmesiden er blevet meget populær.
Nyhedsmailen er udkommet 11 gange i 2011. Der er 281 tilmeldt vores nyhedsmail.
Facebook
Udover vores officielle hjemmeside har kvarteret også en Facebook side. Her er
generel god aktivitet. Vi har 190 medlemmer på vores Facebook side.
Både for hjemmesiden og Facebook siden gælder, at mange er gode til at huske
at lægge nyheder, billeder, m.v. ud til glæde for alle andre i kvarteret – bliv endelig ved med det.
VII.

Energigruppen

Skrevet af Søren Klokhøj fra Energigruppen

Energigruppen har det seneste års tid haft gang i adskillige aktiviteter, og en
mere uddybende beretning herom er trykt i december nummeret af Kilden, hvor
temaerne var: Gamle huse og energibesparelse, konkrete data fra konkrete huse, fjernvarmesagen ”Kildevældsgade 9”, handlemuligheder, netværksarbejdet.
Gruppen, som består af cirka fem personer, fortsætter med stor entusiasme. Vor
ambition er at give beboerne i Strandvejskvarterets huse råd og vejledning på en
sådan måde, at den enkelte husejer ikke nødvendigvis skal tage en magisterkonferens i nuklearfysik for at fatte, hvad der (energimæssigt) er godt for hende eller ham; vi har tænkt os at gribe arbejdet i 2011 an på følgende måde:
•
•

•
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Vi arbejder intenst med detaljeret kortlægning af energiforbruget i vores
huse, med henblik på at give beboerne en referenceramme at sammenligne sig med og ideer til besparelser.
Vi arbejder tæt sammen med www.2100.nu, som har en netværks- og
formidlingsfunktion. Medlemskabet er gratis og giver en stor berøringsflade med de rigtige mennesker. ”Rigtig” skal her forstås som personer med
interesse for energi og miljø, med viden, indflydelse, udstyr og ressourcer
(varmekursuset den 1. marts er fuldtegnet).
Vi har kastet vores kærlighed på Kildevældsgade 9, idet huset er fornuftigt
indrettet, beboeren har tid og interesse, og så ”har huset et interessant
fjernvarmeanlæg”.
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•

VIII.

Herudover vil vi gerne inspirere på et bredere plan. Kanalen for dette
evangelium bliver i første omgang Kilden, men også hjemmesiden og kontakt til energigruppens enkeltmedlemmer kan komme på tale.
Diverse

Samarbejde med andre Husejerforeninger
Der har i løbet af 2010 været afholdt et møde med de andre ejerforeninger for
byggeforeningshuse. Emnerne har blandt andet været overdragelse af de private
fællesveje til Københavns Kommune, parkering, jubilæum, offentlig/privat belysning, m.v.
Materielkælderen
Vi har fået en melding fra vor materielforvalter Niels Ingvartsen, at det har været
et godt og fredsommeligt år dernede i foreningens kælder. Hr. Ingvartsen roser
nemlig medlemmerne for, at ingen har ringet og bedt ham afhente stilladset, når
man var færdig med sin opgave – ej heller at stille det op, fordi håndværkere ikke kunne komme i gang uden.
Kælderen indeholder fyldningsdøre og gerikter samt vinduesrammer til fri afbenyttelse. Der er bordplader og bukke til låns, hvis I har behov for lidt ekstra
plads til spisende gæster. Der er facadestiger og stillads. Der er rensesplitter og
skovle til at rense tagnedløb og rensebrønde, og der er et par rigtig store partygrills, som giver mulighed for at bespise flere storfamilier i et hug.
Det eneste udlånet kræver er, at I skriver jeres navne og telefonnumre på tavlen
og noterer, hvad I drager væk med – og så må I gerne holde kælderen ryddelig,
når I afleverer det lånte tilbage.
Kildevældsgade
I løbet af året har vi kontaktet kommunen og bedt dem om følgende:
• at reparere huller i asfalten ved busstoppestedet ved Kildevældsgades
start. (Det har de gjort, flere er dog kommet igen!)
• at få skåret bede/buske ved hjørner, da det spærrer for udsyn ved højre/venstre drejning. (Det har de gjort.)
• at få ordnet det grønne areal på midten af torvet, da græsset var højt og
buske ude af kontrol. (Det har de gjort.)
• at køre nyt ekstra grus på Torvet, så stenene ikke rykker sig / synker mere end de allerede er. Busser og biler får brostenene til at synke, så der nu
er kommet ”hjulspor”. (Det har de gjort.)
• at får grus på brostensforhøjningen midt i gaden ud for Kildevældsgade nr.
13, da de var ved at blive løse. (Det har de gjort.)
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Ad 4: Foreningens regnskab 2010 – Driftsregnskab

HUSEJERFORENINGEN i Strandvejskvarteret

DRIFTSREGNSKAB 2010
REGNSKAB
2009

INDTÆGTER :
Medlemskontingent for 393 huse
Renter:

Danske Bank-giro
Danske Bank-drift
Danske Bank-aftale
Danske Bank-landskronagade
Renter ialt

-

REGNSKAB
2010

BUDGET
2010

824.900

824.900

925.244

22.187
7.100

5.923
9.800

20.000
1.000

854.187

840.623

946.244

79.050
76.831

200.000
10.000
70.000

341
224
6.488
5.923

Gebyrer

INDTÆGTER I ALT
UDGIFTER :
1.
2.
3.
4a
4b
4c
4d

Rensning og vedl. af brønde og kloakker
Vedligeholdelse af vand- og el.ledninger
Vedligeholdelse af gader, beplantning, skilte mv.
Anlæg vedt. på GF- trafikregulering i Landskronagade
Anlæg vedt. på GF- trafikregulering i Hornemansgade
Anlæg vedt. på GF- bump i Nordgaderne
Anlæg vedt. på GF- renovering af legeareal i sydgader

128.496

72.537
2.508
6.469
-

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Fællesantenneafgift til YouSee
Tryk af KILDEN, ref., mødeindk., uddeling, mv.
Lokaleudgifter (GF) samt leje af materielkælder mv.
Ansvarsforsikringer og arbejdsskadeforsikring
Tingbogen
Porto, gebyrer, møder, edb-administration mv.
Telefonomkostninger

251.181
20.669
19.833
1.248
5.102
20.246
4.000

274.507
16.151
16.828
1.103
630
14.884
4.000

449.328
25.000
20.000
6.000
5.000
23.000
4.000

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Formandens og kassererens administration
Redaktøren på KILDEN
Gaver
Anskaffelse og reparation af materiel
Fællesaktiviteter, fastelavn, fyrværkeri, nytårskur mv.
Honorar for konsulentbistand, advokat mv.

19.000
5.000
660
600
31.276
19.062

19.000
5.000
898
1.105
26.894
18.750

19.000
5.000
2.500
10.000
32.000
10.000

11.213

9.225

10.000

UDGIFTER I ALT

693.467

490.489

1.430.828

Overskud / Underskud

160.721

350.135

I ALT

854.187

840.623

18. Hjemmeside på internet
19. Afskrevet restance
20. Håndbog for Husejere -opdatering
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140.000
240.000
150.000

-

484.584
946.244
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Ad 4: Foreningens regnskab 2010 – Status
HUSEJERFORENINGEN i Strandvejskvarteret

STATUS 31-12-2010
REGNSKAB
Beholdninger 31.12.2010 :

31-dec-2010

REGNSKAB
31-dec-2009

Kontant : Kr.
DanskeBank-drift : Kr.

98.706

Danske Bank-landskronagad Kr.
DanskeBank-aftale : Kr.
Danske Bank-giro : Kr.

1.900.000
33.445

Kontingentrestancer :

Kr.

2.032.152

1.707.701

2.300

2009 :

1 x 2.100

Kr.

2.100

2010:

1 x 2.100

Kr.

2.100

-

Forudbetalte omkostninger

Kr.

Tilgodehavende rente

-

-

888

AKTIVER I ALT

Kr.

Skyldige omkostninger:

Kr.

59.933

92.116

Forudbetalt kontingent

Kr.

106.080

96.792

Kr.

1.871.227

1.521.093

Kr.

2.037.240

1.710.001

Formue 01.01.2010 : Kr.
Driftsoverskud 2010 : Kr.

Foreningens nettoformue 31.12.2010 :

2.037.240

1.710.001

1.521.093
350.135

1.871.227

PASSIVER IALT

(0)

Foreningens formand

Foreningens kasserer

Årsregnskabet revideret og beholdningerne fundet tilstede
København d.

Foreningens revisorer

Noter til årsregnskab 2010 :
Ad. kto. 1 : Vedr. 10 ejendomme
Ad. kto. 6 : Vedr. 3 tryk af Kilden

Side 15

KILDEN FEBRUAR 2011

Ad 5.a: Forslag til ændring af aftale med YouSee
Som det er beskrevet under bestyrelsens beretning, står vi i en situation, hvor
YouSee i januar 2011 har opsagt kabel-TV aftalen med beboerne i Strandvejskvarteret.
Baggrunden er, at det ikke er muligt at gennemføre den indgåede aftale, medmindre:
•

at generalforsamlingen pålægger ejerne af hjørnehusene en ny og omfattende kabling i deres respektive gårde, eller

•

at generalforsamlingen accepterer at betale et betydeligt beløb til nedgravning.

På den baggrund skal generalforsamlingen tage stilling til følgende 5 modeller.
3 modeller er opstillet af YouSee, 2 modeller er opstillet af bestyrelsen, hvoraf
den sidste vedrører den situation, at generalforsamlingen forkaster de 4 øvrige
modeller og i stedet vælger at lade kontrakten med YouSee udløbe. De 5 modeller ser således ud:

5 modeller
1. YouSee
vælges nedgravning i
alle gårde A

2. YouSee
vælges nedgravning i
alle gårde B

3. YouSee
vælges –
nedgravning i
alle gårde C

4. YouSee
vælges - ingen
nedgravning

5. YouSee
fravælges

Betaling nu: ca.
967.000 kr.

Betaling nu: ca.
483.000 kr.

Betaling nu:
500.000 kr.

Betaling nu: 0 kr.

Abonnementsændring: Ingen

Abonnementsændring: Pris per
grundpakke stiger
fra 100 kr. til 120
kr. per måned (ca.
100.000 kr. per
år).

Abonnementsændring: Ingen

Note: Ved
slutningen af 2011
har vi ikke nogen
aftale med en
Kabel TV/Radio
leverandør.
Herefter er det op
til den enkelte
husejer selv at
sørge for radio og
TV-signal efter
eget ønske.

Note: Merudgiften
omfatter
nedgravning af det
meste af kablingen
(frem for en
fremførsel på
husene).

Note: Model 2 er
identisk med
model 1, men
finansieringen er
anderledes.

Note:
Generalforsamlingen bemyndiger
bestyrelsen til at
forhandle en
løsning sv.t. model
1 el. 2, men med
max betaling op til
500.000 kr.

Abonnementsændring: Ingen
Note:
Generalforsamling
pålægger
hjørnehusejerne at
acceptere synlig
kabelføringen i
gårdene.

Ad model 1 (opstillet af YouSee)
Merudgiften på 967.000 kr. omfatter nedgravning af kablingen langs hegnet mellem hjørnehusene og nabogårdene. Denne føringsvej er i vidt omfang anvendt i
den eksisterende kabling.
Nedgravningen betyder, at ejerne af hjørnehusene ”slipper” for at få ført kabelbakker på indersiden af porten, på gårdfacaden og rundt om trappetårnene.
Hjørnehusejerne vil fortsat skulle tåle, at få opsat skab i forhaven og kabelbakker
på gavlen ind mod naboen.
Naboer, der deler hegn med et hjørnehus, skal acceptere, at der skal nedgraves
et nyt kabel langs hegnet. Der vil naturligvis blive retableret, men gravearbejdet
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betyder, at det kan være nødvendigt at beskære og fjerne dele af eksisterende
beplantning.
Forslaget betyder også, at husejerforeningen må foretage en ekstra opkrævning
fra husejerne i størrelsesordenen 1.000 kr. Resten af beløbet skal betales via
træk på husejerforeningens egenkapital.
Ad model 2 (opstillet af YouSee)
Model 2 er identisk med model 1, men finansieringen er anderledes, idet halvdelen af beløbet betales af husejerforeningen. Resten af beløbet betales af YouSee,
men til gengæld stiger den månedlige pris for TV-signalet. Den samlede merudgift vil være i størrelsesordenen 100.000 kr. årligt. Det vil ikke være nødvendigt
med en ekstraordinær opkrævning, da engangsbeløbet kan betales af husejerforeningens nuværende kapital.
Ad model 3 (opstillet af bestyrelsen)
Model 3 medfører, at bestyrelsen bemyndiges til indenfor en ramme af op til
500.000 kr. at forhandle med YouSee om nedgravning i gårdene, således som
skitseret i model 1 og 2 uden forhøjelse af den månedlige afgift.
Modellen betyder, at engangsbidraget kan afholdes af egenkapitalen uden ekstraordinær opkrævning.
Ad model 4 (opstillet af YouSee)
Vedtages model 4 betyder det, at generalforsamlingen pålægger ejerne af hjørnehusene at acceptere udvendig kabelføring i gårdene. Der vil med vedtagelsen
af denne model ikke blive yderligere udgifter, end de oprindeligt forudsatte i aftalen.
Ad model 5 (opstillet af bestyrelsen)
Kan der ikke opnås flertal for en af ovenstående modeller, betyder det, at aftalen
med YouSee udløber, da den er opsagt fra YouSee’s side. Herefter er det op til
den enkelte husejer selv at sørge for radio og TV-signal efter eget ønske.
Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at overgangen til luftbåret digitalt
signal har gjort det betydeligt lettere at indgå aftale med andre leverandører. For
de husejere, som kan nøjes med DR1, DR2 og TV2 vil en almindelig, indvendig
digital antenne være tilstrækkelig. For denne gruppe vil der være tale om en
økonomisk besparelse.
For husejere, der ønsker flere kanaler, afhænger det af dels omfanget af ønsker
til kanaler og dels hvilken udbyder som vælges, når det skal vurderes i hvilket
omfang, der bliver tale om en merudgift.
Bestyrelsens indstilling
Bestyrelsen indstiller model 3, hvorefter generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til, indenfor en ramme af 500.000 kr. inkl. moms, at forhandle med YouSee om en nedgravning af kablingen som beskrevet under model 1 og 2, og i øvrigt en bevarelse af den eksisterende kontrakt.
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Bestyrelsen er klar over, at der er tale om store udgifter. På den anden side er
det efter bestyrelsens opfattelse ikke rimeligt at pålægge ejerne af hjørnehusene
en så skæmmende kabelføring, som YouSee foreslår, for at kunne gennemføre
aftalen uden merudgift.
Bestyrelsen kan ikke anbefale model 1 og 2. Bestyrelsen anerkender, at nedgravning medfører en merudgift, men der foreligger ikke fornøden dokumentation for, at merudgiften til nedgravning er så stor som hævdet af YouSee. Skulle
det rent faktisk være tilfældet, så er det efter bestyrelsens opfattelse for stort et
beløb at betale til etablering af et netværk, som YouSee fortsat ejer, og som kun
kan udnyttes af YouSee. Foreningen har ingen garanti for, at YouSee ikke opsiger aftalen med sædvanligt opsigelsesvarsel, hvorefter husejerforeningens investering er tabt. Dette gør sig naturligvis også gældende for den investering, som
bestyrelsen anbefaler. Investeringen vil imidlertid være finansieret over 2-3 år
på grund af de lavere priser på fællesaftalen.
Bestyrelsen kan ikke anbefale model 4. Af de grunde, som er anført ovenfor, kan
der være tvivl om, hvorvidt generalforsamlingen kan pålægge husejerne et så
skæmmende indgreb.
Det er bestyrelsens opfattelse, at generalforsamlingen generelt kan pålægge
husejere at acceptere indgreb og ændringer i og på de respektive ejeres huse,
når det er sagligt begrundet i, at det er nødvendigt for forsyningsleveringer.
Det er imidlertid også bestyrelsens vurdering, at der kan være tvivl om, hvorvidt
generalforsamlingen kan pålægge ejerne af hjørnehusene at acceptere en så omfattende og skæmmende kabelføring som den aktuelle, når der findes et - ganske vist - dyrere, men realistisk og mere skånsomt alternativ.
Såfremt generalforsamlingen forkaster modellerne 1 – 4, er konsekvensen, at
model 5 vil være gældende, og at den enkelte husejer herefter selv må etablere
de fornødne signaler, enten gennem indkøb af digitale antenner, indgåelse af individuel aftale med YouSee eller Boxer, internet-TV og lignende.
Afslutningsvis er det vigtigt for bestyrelsen at understrege, at lige meget hvilken
model, der vælges, så vil der være ulemper forbundet med den:
Ved model 1 og 2 og 3 vil der være midlertidige gener for hjørnehusejerne og de
husejere, der deler hegn med hjørnehusene i forbindelse med etableringen.
Ved model 4 vil der være midlertidige gener og varige, uskønne kabelbakker på
facaderne.
Ved model 4 vil alle husejere, hver især, skulle sørge for ændringer i egne installationer, investere i antenner (indvendige) og muligvis indgå individuel aftale
med en ny leverandør.
I alle tilfælde vil huse med flere husstande få omkostninger til ændringer i og
opdeling af antenneinstallationen i huset.
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Ad 5.b: Forslag til ændring i Strandvejskvarterets haveregulativ
Nuværende haveregulativ:
Lokalplan nr. 221 af 16. juni 1993 for Strandvejskvarteret.
§ 7, stk. 2: ”Forhaverne skal hegnes særskilt med et for kvarteret passende
hegn efter Magistratens nærmere godkendelse”*
*) Borgerrepræsentationen har i forbindelse med lokalplanens vedtagelse truffet
beslutning om, at Magistraten forud for meddelelse af tilladelse i medfør af bestemmelserne i lokalplanens § 3, stk. 2, § 6, stk. 1, stk. 7 og stk. 8, samt § 7,
stk. 2, skal foretage høring af bestyrelsen for "Husejerforeningen i Strandvejskvarteret”.
§ 7, stk. 2 er suppleret af et haveregulativ, pkt. 3, som er vedtaget af generalforsamlingen. Dette haveregulativets pkt. 3 har flg. ordlyd:
”3. Hegn mod gade
Ifølge lokalplanen skal forhaverne hegnes med et for kvarteret passende hegn.
Hegnet mod gade skal markere en klar afgrænsning af haven og må normalt ikke
være højere end 1,2 m. Dispensation fra bestemmelsen vedrørende højden forudsætter bestyrelsens godkendelse.”
Denne bestemmelse foreslås ændret til:
”3. Hegn mod gade
Ifølge lokalplanen skal forhaverne hegnes med et for kvarteret passende hegn.
Opsætning af nye hegn samt væsentlige ændringer af eksisterende hegn skal
godkendes af Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen. Inden indsendelse af ansøgningen skal husejeren indhente en udtalelse fra bestyrelsen.
Ved et passende hegn forstås:
• en hæk,
• et åbent tremme/stavstakit med lodrette stave i træ i en brede af 3,5- 7,5
cm stave og med min. 2,5 cm afstand mellem stavene)
• et krydsstakit eller tilsvarende
• et smedejerns/metalhegn svarende til de gamle B&W hegn.
Hegnet mod gade skal markere en klar afgrænsning af haven. Hegnet må ikke
være højere end 120 cm og ikke lavere end 90 cm.
Plantestensmure eller lign. eller stakitter med vandret beklædning er ikke tilladt.
Beplantning eller hæk i en højde af indtil 140 cm på indersiden af hegnet er tilladt.
Hegn skal males med maling eller lignende af dækkende art. Farven skal være
rolig og afdæmpet, og må ikke fremtræde skarpe og selvlysende.
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Som eksempel på et for kvarteret passende hegn vedlægges fotos af allerede eksisterende hegn i kvarteret. Disse eksempler skal samtidig inspirere til variation
og mangfoldighed inden for rammerne i haveregulativet (se side 23).
Sidehegn
På de hjørner mod Kildevældsgade og Landskronagade, hvor forhaverne i sidegaden slutter i flugt med husfacaden mod Kildevældsgade kan der i disse naboskel etableres sidehegn i op til 160 cm højde. Udformningen af hegnet skal følge
de generelle retningslinjer for ”passende hegn” i kvarteret. Hegnet aftrappes i
højden rundt om det afskårne hjørne ned til højden for hegnet i sidegaden, som
maksimalt må være 120 cm.
Opsætning af de nævnte hegn omfatter følgende ejendomme: matr. nr. 3689
(HCL 35), 3530 (HCL 36), 3527 (H36), 3093 (H 36), 3096 (NWG 35), 2739 (KU
36), 2716 (W 36), 2583 (W 36), 2580 (H 13), 3803 (KU 13), 3271 (H 11), 2225
(W 34), 2243 (W 33), 2246 (KU 33), 2339 (NWG 33), 2342 (H 34), 2417 (H 33),
2420 (HCL 34) og 2479 (HVL 33) og Landskronagade matr. nr. 2463 (HCL 1),
2436 (HCL 2), 2439 (H 1), 2320 (H 2), 2323 (NWG 1), 2290 (NWG 2), 2274 (KU
1), 2249 (KU 2), 2227 (W 1) og 3811 (W 2).
Særligt for Kildevældsgade og Landskronagade
For så vidt angår de af Husejerforeningen opsatte bøgehække ud for huse uden
forhaver, beliggende i Kildevældsgade, må disse maksimalt have en højde af
160 cm.
Opsætning af de nævnte hegn omfatter følgende ejendomme: matr.nr. 3529 (KI
50), 3528, (KI 48) 3094 (KI 42), 3095 (KI 40), 2740 (KI 28), 2741 (KI 26),
2582 (KI 20), 2581 (KI 18), 3270 (KI 23), 2226 (KI 25), 2244 (KI 31), 2245 (KI
35), 2340 (KI 47), 2341 (KI 49), 2418 (KI 55) og 2419 (KI 57) og Landskronagade matr. nr. 2437 (L 44), 2438 (L 42), 2321 (L36), 2322 (L 34), 2289 (L 28),
2288 (L 26), 2248 (L 23), 2247 (L 18) og 3812 (L 12). Øvrige hække og hegn ud
for huse uden forhaver, beliggende i Kildevældsgade og Landskronagade, som
kommunen tidligere har tilladt opført, må maksimalt have en højde af indtil 120
cm.”
Begrundelse for nyt regulativ
Bestyrelsen finder, at der er behov for en præcisering af, hvad der er et for kvarteret passende hegn må maksimalt være 120 cm høje.
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Ad 5.c: Forslag om udarbejdelse af fælles plan for postkasser
Den nye postlov af 21. december 2010 indebærer, at pr. 1. januar 2012 skal alle
husstande have placeret en postkasse i skel ud mod vejen. Hvis der er to husstande i ét hus kan dette betyde, at der skal to postkasser op, med mindre man
er enig om at dele en.
Den nye postlov er lidt af en udfordring for et kvarter som vores, som har en bevarende lokalplan med bl.a. et haveregulativ om udformning af hegn – alt sammen med det formål at bevare et smukt og harmonisk kvarter. Der er ikke mulighed for at søge dispensation fra postkassekravet – denne mulighed gælder
alene for fredede bygninger. På den baggrund fremsætter bestyrelsen flg. forslag
til afstemning:
Postkasser
Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at sørge for, at der i passende tid inden den 1. januar 2012 bliver taget beslutning om, hvordan vi sikrer en fælles
løsning.
Bestyrelsen skal:
1. Afklare kravene
2. Fremkomme med forslag til fælles løsning til generalforsamlingens beslutning f.eks.:
a. én standardløsning
b. dobbeltpostkasser for naboer med indgang ved siden af hinanden
c. særlige postafleveringssteder på hjørnerne
3. Indhente prisestimater
4. Sørge for beboerhøring
5. Indkalde til ekstraordinær generalforsamling vedrørende beslutning om
fælles løsning
6. Indhente tilbud og lave aftaler med udvalgte leverandører (afhænger af
pkt. 5 beslutning).
Nyt pkt. 3a til haveregulativet - opsætning af postkasser i forhaverne
Indtil bestyrelsen har undersøgt og forelagt plan til generalforsamlingens vedtagelse om nye krav til postkasser iht. postloven af 21. december 2010, kan opsætning af postkasser i forhaverne kun ske efter forudgående godkendelse af bestyrelsen.
Nyt pkt. 3.1
Nedenstående forslag er til afstemning, men forslaget bortfalder, hvis ovennævnte forslag om udarbejdelse af fælles plan for opsætning af postkasser vedtages.
Udkast til ny bestemmelse i haveregulativet:
”Pkt. 3a
Opsætning af postkasser kan kun ske efter forudgående godkendelse af bestyrelsen, som skal godkende udseende og placering.”
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Ad 6: Forslag til budget for 2011
HUSEJERFORENINGEN i Strandvejskvarteret
YouSee
model 1
967.000
1.009

Betaling:
Abonnementsændring pr. grundpakke:
Pris pr. husstand

YouSee
model 2
483.000
240
1.249

YouSee
model 3
500.000
1.009

YouSee
model 4

YouSee
model 5

1.009

-

DRIFTSREGNSKAB 2010
INDTÆGTER :
Medlemskontingent for 393 huse *
Renter:

Danske Bank-giro
Danske Bank-drift
Danske Bank-aftale
Danske Bank-landskronagade
Renter ialt

REGNSKAB

BUDGET

BUDGET

BUDGET

BUDGET

BUDGET

BUDGET

2010

2010

2011

2011

2011

2011

2011

824.900

925.244

937.908

964.788

937.908

937.908

824.900

5.000

5.923

20.000

5.000

5.000

5.000

5.000

9.800

1.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

840.623

946.244

945.908

972.788

945.908

945.908

832.900

Rensning og vedl. af brønde og kloakker
Vedligeholdelse af vand- og el.ledninger
Vedligeholdelse af gader, beplantning, skilte mv.
Anlæg vedt. på GF- trafikregulering i Landskronagade
Anlæg vedt. på GF- trafikregulering i Hornemansgade
Anlæg vedt. på GF- bump i Nordgaderne

72.537
2.508
6.469

200.000
10.000
70.000

200.000
10.000
70.000

200.000
10.000
70.000

200.000
10.000
70.000

200.000
10.000
70.000

200.000
10.000
70.000

140.000
240.000

240.000

240.000

240.000

240.000

240.000

Anlæg vedt. på GF- renovering af legeareal i sydgader
Fællesantenneafgift til YouSee **

274.507
16.151
16.828
1.103
630
14.884

150.000
449.328
25.000
20.000
6.000
5.000
23.000

300.000
1.476.545
25.000
35.000
6.000
5.000
20.000

300.000
1.113.745
25.000
35.000
6.000
5.000
20.000

300.000
1.009.545
25.000
35.000
6.000
5.000
20.000

300.000
509.545
25.000
35.000
6.000
5.000
20.000

300.000
25.000
35.000
6.000
5.000
20.000

Telefonomkostninger
Formandens og kassererens administration
Redaktøren på KILDEN
Gaver
Anskaffelse og reparation af materiel
Fællesaktiviteter, fastelavn, fyrværkeri, nytårskur mv.

4.000
19.000
5.000
898
1.105
26.894

4.000
19.000
5.000
2.500
10.000
32.000

4.000
19.000
5.000
2.500
10.000
32.000

4.000
19.000
5.000
2.500
10.000
32.000

4.000
19.000
5.000
2.500
10.000
32.000

4.000
19.000
5.000
2.500
10.000
32.000

4.000
19.000
5.000
2.500
10.000
32.000

Honorar for konsulentbistand, advokat mv.
Hjemmeside på internet
Afskrevet restance
Håndbog for Husejere -opdatering

18.750
9.225
-

10.000
10.000

20.000
10.000

20.000
10.000

20.000
10.000

20.000
10.000

20.000
10.000

UDGIFTER I ALT

490.489

1.430.828

2.490.045

2.127.245

2.023.045

1.523.045

1.013.500

Overskud / Underskud

350.135

I ALT

840.623

Gebyrer

INDTÆGTER I ALT
UDGIFTER :

Tryk af KILDEN, ref., mødeindk., uddeling, mv.
Lokaleudgifter (GF) samt leje af materielkælder mv.
Ansvarsforsikringer og arbejdsskadeforsikring
Tingbogen
Porto, gebyrer, møder, edb-administration mv.

-

484.584

-

1.544.137

-

1.154.457

-

1.077.137

-

577.137

-

180.600

946.244

945.908

972.788

945.908

945.908

832.900

Antal
391
2

2.100
1.900

2.100
1.900

2.100
1.900

2.100
1.900

2.100
1.900

*) Medlemskontingent
Ordinært kontingent
Ekstra husstande
I alt kontingent

393
112
505

824.900
113.008
937.908

824.900
139.888
964.788

824.900
113.008
937.908

824.900
113.008
937.908

824.900
824.900

**) Fællesantenneafgift til YouSee
Grundpakke

505

509.545

630.745

509.545

509.545

-

967.000
1.476.545

483.000
1.113.745

500.000
1.009.545

509.545

-

Budgetunderskuddet finansieres af formuen.
Bestyrelsen foreslår kontigent:
Alle undtagen Østerbrogade
Østerbrogade

Upfrontbetaling
I alt
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Eksempler på et for kvarteret passende hegn:

Der kan findes flere billeder og mere inspiration på www.strandvejskvarteret.dk
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Kontaktinformationer

Formand:
Jan Væver
Kildevældsgade 13
Mobil: 25793333
jan.vaever@gmail.com

Best. medlem
Chris Pethick
Niels W. Gades Gade 34
Tlf. 3929 9111
pethick@nbi.dk

Opgaver:
YouSee / Kabel TV (ansvarlig)

Opgaver:
Fællesarrangementer
Kloak

Næstformand:
Ole Graugaard
Bergreensgade 60
Tlf. 3927 1307
Mobil: 2164 0399
ole.graugaard@hotmail.com

Suppleant:
Carsten Ohmsen
Berggreensgade 16
Tlf. 2321 0808
poco@webspeed.dk

Opgaver:
Gader, fortove og renholdelse (ansvarlig)
Haver (ansvarlig)
Kontakt til Trafikgruppe

Opgaver:
Kloakker (ansvarlig)
Kilden (redaktør)
Facader (ansvarlig)

Best. medlem:
Benditte Skyhøj Olsen
Hornemansgade 22
Tlf. 3929 3963
Mobil: 2023 6216
benditte.olsen@gmail.com

------------------------------------------

Opgaver:
Renovation / container (ansvarlig)
Haver
Best. medlem:
Claus Steensen Sølje
Niels W. Gades Gade 32
Mobil: 3079 6495
claus@soelje.dk
Opgaver:
www.strandvejskvarteret.dk (ansvarlig)
YouSee
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Udenfor bestyrelsen bidrager
Lars Bjerregaard
Niels W Gades Gade 44
Tlf. 2613 2600
lars.bjerregaard@hotmail.com
Opgaver:
Kasserer
Fællesarrangementer (ansvarlig)
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Leder
Velkommen til Kildens forårsudgave.
Som det blev meddelt på generalforsamlingen, er vi to nye redaktører, som vil
tage os af bladet i den kommende tid.
Vi har nogle visioner om, at Kilden skal være med til at forstærke fællesskabet i
foreningen ved at formidle stof fra forskellige sider af beboernes liv. Blandt andet
ved at fortælle om de mange initiativer, som beboere udretter på frivillig basis.
Desuden vil vi gerne understrege det særlige ved at bo i en byggeforening.
Dette forårsnummer indeholder – vanen tro – stof fra bestyrelsen i forlængelse
af Generalforsamlingen, herunder referatet.
Den nye bestyrelse har konstitueret sig: Ole Graugaard er blevet formand, og
Benditte Skyhøj Olsen er næstformand. Den tidligere formand Jan Væver er
stadig aktiv i bestyrelsen. Den nye fordeling af ansvarsområder står i oversigten
på bagsiden af Kilden.
Som det fremgår af interviewet med Claus, bestyrelsesmedlem og redaktør af
vores hjemmeside, ønsker vi også, at der skal være en større sammenhæng
mellem bladet og hjemmesiden, så de supplerer hinanden.
I de følgende numre vil vi kort præsentere resten af bestyrelsen. I første omgang
har de alle fået et foto ud for deres navn på bagsiden, som du ser.
Et initiativ, som er med i dette nummer, er Energigruppens arbejde. Den er i
gang med at hjælpe os alle til at få mindsket vores forbrug. Læs deres foreløbige
konklusioner. Du kan også læse om et informationsmøde og om projektet med at
analysere energiforbruget i forskellige husstande. Der er også et positivt indlæg
fra en beboer, som har fået god hjælp af Københavns Energi.
Trafikgruppen orienterer om flere gode initiativer, fx cykelstier og et kulturhus.
Denne gang har vi også et kulturelt indslag i form af eksempler på skønlitteratur,
som foregår her i kvarteret.
Vi har god kontakt til "den gamle redaktoer" – Carsten Ohmsen – og vil trække
på hans store viden og samling af materiale om kvarteret.
Har du lyst til at hjælpe redaktionen? Især efterlyser vi en grafisk formgiver
eller designer, som vil designe en flot forside til Kilden. Så send os en mail på
kilden@strandvejskvarteret.dk. Det gælder selvfølgelig også, hvis du har en ide
eller et indlæg til bladet på andre områder. Sidst i bladet kan du se årets deadlines til bladene.
De to redaktører
Lise Fogh
Ulla Liberg
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Referat fra Strandvejskvarterets generalforsamling den 22. februar 2011
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Velkomst
Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Foreningens regnskab 2010
Forslag til beslutning
a. Forslag til ændring af aftale med YouSee
b. Forslag til ændring af haveregulativ
c. Forslag om udarbejdelse af plan for postkasser
d. Indkomne forslag
e. Bestyrelsens fokusområder for 2011
Budgetforslag 2011
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Valg af revisor og revisorsuppleant
Eventuelt
Kasserer Lars Bjerregaard registrerer deltagerne i Generalforsamlingen.
69 ud af de 393 huse
var repræsenteret.

1. Velkomst
Jan Væver bød velkommen.
2. Valg af dirigent
Peter Lambert blev valgt. Peter konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med foreningens vedtægter og også var beslutningsdygtig i forhold til de beslutninger, som skulle træffes.
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Jan Væver indskød, at der var udsendt et rettelsesblad til indkaldelsen af
1. februar vedr. flg.:
 En sproglig korrektion til forslag om nyt haveregulativ
 En tilføjelse til budgetforslag 2011 i forbindelse med beslutning om YouSee
3. Bestyrelsens beretning
Da der er udsendt en skriftlig beretning til alle, blev denne ikke gennemgået detaljeret, men Jan Væver orienterede derfor overordnet:
Papircontainer: Dette arbejde er endnu ikke afsluttet, da vi fortsat ikke har fået
tilbagemeldinger fra kommunen. Der har været kontakt i løbet af året. Indtil der
forelægger noget mere konkret, vil den enkelte husejer selv kunne bestille en
papircontainer via renovationsselskabet, evt. kan man være fælles med en nabo
om en container.
Kloaker, rotter og el: Foreningen har i det forløbne år ikke haft større udgifter på
dette, men problemet varierer i omfang år for år. Problemer med kloakker skaber ofte rotteproblemer og det er derfor vigtigt, at husejere straks kontakter
kommunen, hvis de konstaterer rotter. Foreningen betaler udgifter til udbedring
af den del af kloakken, som går fra gaden til rensebrønden i forhaven. Den enkeltes husforsikring dækker som regel også, så prøv gerne at få udgiften dækket
dér først; det sparer på foreningens budget.
Foreningen har ikke haft udgifter til el.
Gader og fortov: Bestyrelsen søgte straks efter generalforsamlingen i 2010 om
godkendelse til ændring og forbedring af hastighedsdæmpende foranstaltninger i
Hornemansgade mv. Trafikgruppen og bestyrelsen har rykket kommunen mange
gange for en godkendelse, men først i januar 2011 blev det opklaret, at kommunen havde svaret et menigt medlem af husejerforeningen på bestyrelsens og
Trafikgruppens ansøgning. Denne alvorlige procedurefejl betyder, at foreningen
ikke kan gå i gang med Nordgaderne og Hornemansgade, før vi får en officiel besvarelse fra kommunen på vores ansøgning – vi vil nemlig have et samlet bud på
arbejdet og også få det lavet med én gang.
Denne vinter har ligesom den forrige været noget hård, og vi vil derfor til foråret
igen gennemgå gaderne og få udbedret de vinterskader, som der måtte være
kommet.
Snerydning: Jan Væver erindrede om snerydningspligten, som påhviler hver enkelt husejer: eget fortov og ud til midten af gaden.
Husk, at der ikke bare skal ryddes, fordi det er en pligt, men først og fremmest
fordi almindeligt hensyn til f.eks. ældre fodgængere, tilsiger det!
Det er ikke praktisk muligt at abonnere på en fælles snerydningsordning. Det vil
både være meget dyrt (der betales for et abonnement, uanset om der er sne eller ej), men også praktisk talt umuligt (grundet bl.a. cykler og biler på veje og
fortov). Men navnlig vil det heller ikke fritage den enkelte husejer fra erstatningsansvar.
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Graffiti
Vi har desværre i 2010 haft en del graffititilfælde. Foreningen har indkøbt rensningsmidler, som berørte husejere kan hente, men det er ejernes ansvar selv at
afrense. Bestyrelsen har overvejet at entrere med et firma, som løbende kan
rense huse i kvarteret – navnlig ned ad Kildevældsgade og til dels i
Landskronagade, dog er det problematisk, hvis dette medfører skader på mursten. Men: Bestyrelsen har det som et fokusområde i det kommende år, og vil
forsøge at finde en fælles løsning.
Hegn: Mange husejere benytter sig af, at de kan rådføre sig med bestyrelsen inden de sætter nye hegn op/ændrer på disse. I år har bestyrelsen imidlertid måttet bede kommunen om at sørge for lovliggørelse af hegn, som er sat op i strid
med haveregulativet. Et par af disse sager er sat i bero, da de afventer generalforsamlingens beslutning om et nyt haveregulativ (dagsordenspunkt 5b).
Godkendelsesprocedure: Bestyrelsen har aftalt en ny procedure med Københavns
Kommune i forbindelse med, at husejere ønsker dispensation fra haveregulativet
for så vidt angår hegn. Husejere sender ansøgningen til bestyrelsen og får udtalelse derfra, inden de selv sender ansøgningen ind til kommunen. Dette skulle
gøre sagsgangen mere smidig og hurtigere, og mange muligheder kan snakkes
igennem, inden man beslutter sig.
Facaderegulativet:
Sagen om Bohn ejendomme: Naturklagenævnet gav i 2007 Københavns Kommune (og foreningen) medhold i, at Bohn Ejendomme havde foretaget bygningsændringer i strid med den bevarende lokalplan ved at have etableret lyskasser på to ejendomme i H.C. Lumbyesgade. Kommunen pålagde herefter Bohn
Ejendomme at lovliggøre forholdene. Dette indvilligede Bohn i, sagen har trukket
ud – og nu er Bohn gået konkurs. Foreningen følger sagen meget nøje.
Udvendig motor til emhætte: Sagen er indbragt for kommunen og vi afventer.
Havevandring: Husk at rense rendestene, for ellers ødelægges fortov.
Foreningen kan ikke tage sig af baghaver (ofte spørgsmål fra beboere om dette),
men hvis der er meget høje træer, som er årsag til kloakskader, vil sådanne
skade ikke blive dækket af foreningen. Generelt er forhaverne flotte, men der er
stadig for mange døde flisehaver, og bestyrelsen beder alle være opmærksomme
på, om høj bevoksning generer naboen.
YouSee
Claus Sølje orienterede om problemstillingen og den dialog, som der har været
mellem bestyrelsen og YouSee i det forløbne år:
Generalforsamlingen besluttede i 2009 – efter en større analyse af de muligheder
der på det tidspunkt forelå - at indgå en ny aftale med YouSee om levering af
TV- og radiosignaler.
Aftalen betød, at der skulle foretages væsentlige ændringer i det eksisterende
anlæg, med blandt andet opsætning af skabe ved hjørnehusene og udskiftning af
den eksisterende kabling.
På generalforsamlingen i 2010 fremlagdes en oversigt over, hvor skabene ville
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blive placeret Herefter påbegyndtes arbejdet i foråret 2010, men dette blev meget hurtigt stoppet igen.
Årsagen var, at bestyrelsen blev kontaktet af en husejer i et af de berørte hjørnehuse, som kunne konstatere, at han ikke blot havde fået opsat et skab i forhaven, men også opsat nye – og meget synlige - kabelbakker på gavlen i sin gård
(som alle andre husejere end hjørnehusene har haft i mange år), endvidere var
opsat en kabelbakke på facaden mod gaden. I henhold til lokalplanen må der ikke opsættes noget på facaderne. Derudover havde YouSee opsat kabelbakker i
gården på indersiden af porten, på husmuren og rundt om trappetårnet, hvilket
efter husejerens opfattelse var meget skæmmende.
Der blev afholdt et møde med YouSee.
På mødet med YouSee gjorde husejerforeningen herefter gældende, at YouSee
under ingen omstændigheder måtte foretage kabelføring på facaderne i strid
med lokalplanen. Eventuelle merudgifter ved at undlade dette var foreningen
uvedkommende, da det ved tilbudsgivningen måtte være forudsat, at kabelføringen skulle være lovlig.
For så vidt angår kablingen i gården, over porten og på facaden, anførte husejerforeningen, at det af kontrakten fremgår, at kabelføringen skal aftales med husejerforeningen, og at der ikke var indgået aftale om en så drastisk og skæmmende kabelføring, som der her var tale om.
Bestyrelsen påpegede endvidere, at den eksisterende kabelføring, for at skabe
forbindelse på tværs af hjørnehusenes gårde, er nedgravet. Hvis YouSee ville
ændre kabelføringen til for fremtiden at være monteret på facaden af hjørnehusene med et så drastisk resultat, som det her var tilfældet, så burde YouSee have gjort opmærksom på det i kontrakten eller have aftalt det med bestyrelsen
forinden.
Bestyrelsen anerkendte, at der kunne være store merudgifter ved at nedgrave
Kablingen, som hidtil. Da der åbenbart var tale om, at YouSee ikke havde gjort
sig dette klart inden tilbudsgivningen, tilkendegav bestyrelsen overfor YouSee, at
man ville være positiv overfor en indstilling til generalforsamlingen om, at husejerforeningen bar en vis del af udgifterne til denne del af kablingen.
Herefter har YouSee pr. mail anerkendt, at YouSee måtte bære merudgiften til at
bringe kablingen i overensstemmelse med lokalplanen; så dette er et tab, som
YouSee har påtaget sig at dække. YouSee ville imidlertid ikke betale nogen andel
af udgifterne ved at anvende de eksisterende føringsveje, hvor kablingen i gårdene ved hjørnehusene er nedgravet. YouSee krævede i mailen, at husejerforeningen skulle betale godt 900.000 kr., som merudgiften ifølge YouSee vil udgøre for nedgravning i forhold til ny kabling på facaderne.
Bestyrelsen bad herefter YouSee om at fremsende en nærmere dokumentation
for dette meget store beløb. Det har YouSee ikke gjort.
I et forsøg på at få sagen afsluttet henvendte bestyrelsen sig til YouSee med et
forslag om, at bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen, at husejerforeningen betalte et bidrag på 300.000 kr. til fuld og endelig afgørelse af sagen. Dette
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har YouSee også afvist, og i januar 2011 har YouSee i stedet opsagt kontrakten
med et varsel til udgangen af april 2011, hvilket i øvrigt er i klar strid med kontrakten. Ifølge kontrakten kan den tidligst opsiges med 9 måneders varsel, og
dette har bestyrelsen da også meddelt YouSee. Men hvis vi ikke inden da har en
endelig aftale, vil husejerne miste kabelforbindelse.
Det er på denne baggrund og med denne redegørelse, at bestyrelsen har fremsat
forslag til ændring af aftale med YouSee – se pkt. 5a.
Arrangementer: Alle arrangementer er forløbet godt. Vi holder også i år sommerfest med orkester (men se at komme op på dansegulvet!). Vi har haft Halloween,
nytårskur og den 6. marts 2011 er der fælles fastelavn.
Kilden:
Vores mangeårige redaktør for Kilden – Carsten Ohmsen – har valgt at give stafetten videre. Generalforsamlingen rettede en stor tak til Carsten for hans store
og vedholdende indsats gennem årene.
Kilden er i det forløbne år udkommet 3 gange. Bestyrelsen har et ønske om, at
den fremover udkommer 4 gange (én gang pr. kvartal).
Bestyrelsen har fundet to nye redaktører – Lise Fogh og Ulla Liberg, som fremover er redaktører på Kilden. Ulla og Lise overtager tjansen – tak til dem.
Ulla og Lise præsenterede kort deres tanker - de efterlyste en grafisk designer i
foreningen, som kan lave forside og layout, og evt. komme med ideer. De fremhævede, at den løbende debat fortsat skal føres på hjemmesiden – her vil Kilden
ikke være et egnet medie.
Hjemmesiden - www.strandvejskvarteret.dk – er sammen med Kilden foreningens officielle talerør. På hjemmesiden vil man altid kunne finde aktuelt stof og
her vil debatten foregå. Hjemmesidens nyhedsmail er udkommet 11 gange i
2011. Der er 281 tilmeldt vores nyhedsmail.
Facebook
Vi har 190 medlemmer på vores Facebook side, og der er en stor aktivitet her.
Mange lægger nyheder, billeder m.v. ud til glæde for alle andre i kvarteret. Bestyrelsen sørger for, at meget af materialet kommer på hjemmesiden, så vi har
dette til eftertiden.
Energigruppen: Søren Borch orienterede på gruppens vegne, at de har set på
muligheden for energibesparelser i vores gamle huse. Der er store forskelle i
varmeforbrug, som ikke umiddelbart kan forklares. Bl.a. derfor vil der den 1.
marts – og også en gang i april - blive afholdt et kursus i at håndtere vores fjernevarmeanlæg.
Hvis man vil have det fulde udbytte af kurset, råder Søren til, at han får fuldmagt til at samle informationer om den enkelte husejers forbrug gennem årene –
hvis man selv vil slippe for at lede efter dette. Kontakt Søren om dette eller tjekke evt. dato på hjemmesiden.
Energigruppen opfordrer interesserede i at gå ind i gruppens arbejde – henvendelse til Søren.
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Diverse
Samarbejde med andre husejerforeninger: Bestyrelsen har været med til et fællesmøde med de øvrige foreninger, og har aftale om fortsat at mødes.
Materielkælder: Stor tak til Niels Ingvartsen for hans arbejde med at holde styr
på tingene.
Kildevældsgade: Bestyrelsen har bedt kommunen om at reparere huller, ordne
træer/bede mv.
Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.
4. Regnskab
Lars gennemgik regnskabet. Der er en pæn balance herunder en stor formue,
som bestyrelsen foreslår, at vi bruger af til bl.a. at igangsætte diverse projekter i
2011 jf. punkt 5 og 6.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet.
5a. Forslag til ændring af aftale med YouSee
Claus henviste til redegørelsen under bestyrelsens beretning og meddelte, at generalforsamlingen skal træffe en afgørelse efter YouSee i januar 2011 har opsagt
kabel-TV aftalen med foreningen for Strandvejskvarteret.
Baggrunden er, at det ikke er muligt at gennemføre den indgåede aftale, medmindre:
o at generalforsamlingen pålægger ejerne af hjørnehusene en ny og omfattende kabling i deres respektive gårde, eller
o at generalforsamlingen accepterer at betale et betydeligt beløb til nedgravning.
På den baggrund skal generalforsamlingen tage stilling til, hvilke af de skitserede
5 modeller der skal vælges.
Ad model 1 (opstillet af YouSee)
 Merudgiften på 967.000 kr. omfatter nedgravning af kablingen langs hegnet mellem hjørnehusene og nabogårdene. Denne føringsvej er i vidt omfang anvendt i den eksisterende kabling.
 Nedgravningen betyder, at ejerne af hjørnehusene ”slipper” for at få ført
kabelbakker på indersiden af porten, på gårdfacaden og rundt om trappetårnene.
 Hjørnehusejerne vil fortsat skulle tåle at få opsat skab i forhaven og kabelbakker på gavlen ind mod naboen.
 Naboer der deler hegn med et hjørnehus skal acceptere, at der skal nedgraves et nyt kabel langs hegnet. Der vil blive retableret, men gravearbejdet betyder, at det kan være nødvendigt at beskære og fjerne dele af eksisterende beplantning

Forslaget betyder også, at husejerforeningen må foretage en ekstra opkrævning fra husejerne i størrelsesordenen 1.000 kr. Resten af beløbet
skal betales via træk på husejerforeningens egenkapital.
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Ad model 2 (opstillet af YouSee)
Model 2 er identisk med model 1, men finansieringen er anderledes, idet:
 Halvdelen af beløbet betales af husejerforeningen
 Resten af beløbet betales af YouSee, men til gengæld stiger den månedlige pris for TV-signalet
 Den samlede merudgift vil være i størrelsesordenen 100.000 kr. årligt
 Det vil ikke være nødvendigt med en ekstraordinær opkrævning, da engangsbeløbet kan betales af husejerforeningens nuværende kapital.
Ad model 3 (model opstillet af bestyrelsen og anbefales vedtaget)



Bestyrelsen bemyndiges til indenfor en ramme af op til 500.000 kr. at forhandle med YouSee om nedgravning i gårdene, således som skitseret i
model 1 og 2, uden forhøjelse af den månedlige afgift
Modellen betyder, at engangsbidraget kan afholdes af egenkapitalen uden
ekstraordinær opkrævning.

Ad model 4 (opstillet af YouSee)
 Generalforsamlingen pålægger ejerne af hjørnehusene at acceptere udvendig kabelføring i gårdene
 Der vil med vedtagelsen af denne model ikke blive yderligere udgifter end
de oprindeligt forudsatte i aftalen.
Ad model 5 (opstillet af bestyrelsen)
Kan der ikke opnås flertal for en af ovenstående modeller, betyder det:






At aftalen med YouSee udløber, da den er opsagt fra YouSee’s side
Herefter er det op til den enkelte husejer selv at sørge for radio og TVsignal efter eget ønske
Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at overgangen til luftbåret digitalt signal har gjort det betydeligt lettere at indgå aftale med andre leverandører
For de husejere som kan nøjes med DR1, DR2 og TV2, vil en almindelig,
indvendig digital antenne være tilstrækkelig. For denne gruppe vil der være tale om en økonomisk besparelse
For husejere der ønsker flere kanaler, afhænger det af dels omfanget af
ønsker til kanaler og dels hvilken udbyder som vælges, når det skal vurderes i hvilket omfang, der bliver tale om en merudgift.

Bestyrelsen indstillede model 3, hvorefter generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til, indenfor en ramme af 500.000 kr. inkl. moms, at forhandle med
YouSee om en nedgravning af kablingen som beskrevet under model 1 og 2, og i
øvrigt en bevarelse af den eksisterende kontrakt.
Bestyrelsen er klar over, at der er tale om store udgifter. På den anden side er
det efter bestyrelsens opfattelse ikke rimeligt at pålægge ejerne af hjørnehusene
en så skæmmende kabelføring, som YouSee foreslår for at kunne gennemføre aftalen uden merudgift.
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Bestyrelsen kunne ikke anbefale model 1 og 2. Bestyrelsen anerkender, at nedgravning medfører en merudgift, men der foreligger ikke fornøden dokumentation for, at merudgiften til nedgravning er så stor som hævdet af YouSee. Skulle
det rent faktisk være tilfældet, så er det efter bestyrelsens opfattelse for stort et
beløb at betale til etablering af et netværk, som YouSee fortsat ejer, og som kun
kan udnyttes af YouSee. Foreningen har ingen garanti for, at YouSee ikke opsiger aftalen med sædvanligt opsigelsesvarsel, hvorefter husejerforeningens investering er tabt. Dette gør sig naturligvis også gældende for den investering, som
bestyrelsen anbefaler. Investeringen vil imidlertid være finansieret over 2-3 år
på grund af de lavere priser på fællesaftalen.
Bestyrelsen kan ikke anbefale model 4. Af de grunde som er anført ovenfor, kan
der være tvivl om, hvorvidt generalforsamlingen kan pålægge husejerne et så
skæmmende indgreb.
Det er bestyrelsens opfattelse, at generalforsamlingen generelt kan pålægge
husejere at acceptere indgreb og ændringer i og på de respektive ejeres huse,
når det er sagligt begrundet i, at det er nødvendigt for forsyningsleveringer.
Det er imidlertid også bestyrelsens vurdering, at der kan være tvivl om, hvorvidt
generalforsamlingen kan pålægge ejerne af hjørnehusene at acceptere en så omfattende og skæmmende kabelføring som den aktuelle, når der findes et – ganske vist - dyrere, men realistisk og mere skånsomt alternativ.
Claus Sølje understregede, at hvis generalforsamlingen forkastede modellerne
1 – 4, er konsekvensen, at model 5 vil være gældende, og at den enkelte husejer herefter selv må etablere de fornødne signaler enten gennem indkøb af digitale antenner, indgåelse af individuel aftale med YouSee eller Boxer, internet-TV
og lignende.
Claus Sølje pointerede ligeledes, at lige meget hvilken model der vælges, så vil
der være ulemper:





Ved model 1 og 2 og 3 vil der være midlertidige gener for hjørnehusejerne og de husejere, der deler hegn med hjørnehusene i forbindelse med etableringen. Derudover vil de stadig få opsat en boks
samt en hvis mængde kabelbakker.
Ved model 4 vil der være midlertidige gener og varige (uskønne)
kabelbakker på facaderne.
Ved model 5 vil alle husejere, hver især skulle sørge for ændringer i
egne installationer, investere i antenner (indvendige) og muligvis
indgå individuel aftale med en ny leverandør.

I alle tilfælde vil huse med flere husstande få omkostninger til ændringer i og
opdeling af antenneinstallationer i huset.
Generalforsamlingens bemærkninger:
Spørgsmål: Skal vi overhovedet fortsat have fælles antennesystem?
Svar: Baggrunden for et fælles antenneanlæg er, at vores huse er skabt på et
fællesskab, og at de fælles anlæg (veje, kloakker etc.) sørger vi derfor også for i
fællesskab. Denne tankegang har vi fulgt efterhånden som teknikken ændrede
sig, og det var også baggrunden for beslutningen om et fællesantenneanlæg i sin
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tid. Der står dog ikke i vores vedtægter, at der SKAL være et fælles antennesystem.
Spørgsmål: Er det ikke lige så let eller endda nemmere, hvis den enkelte husstand entrerer med YouSee - eller anden leverandør?
Svar:
 Vi har sin tid fundet, at YouSee var det selskab som kunne give mest for
pengene.
 Der skal fortsat være kabler – som der så skal ændres i for den enkelte.
 Det bliver næppe billigere.
 YouSees model er den nemmeste og vil dække et helt hus.
 Ved en boksmodel skal der boks på hvert et tv – og ikke alle kanaler kan
tages.
 Mange synes, at det er svært at sætte sig ind i, hvad der skal vælges og
hvordan det sættes op.
 Det er uoverskuelig for mange selv at skulle sætte sig ind i teknologi blot
for at se TV. Det må foreningen tage sig af.
 Ejerforeningen kan ikke påtage sig at have et korps, som går ud og hjælper dem, som ikke kan finde ud af selv at finde en antenneopkobling.
 Den solidaritet som altid har været kendetegnende for vores huse må holdes i hævd – dvs. at vi er fælles om dette.
Spørgsmål: Har bestyrelsen været opmærksom på nye teknologier, som kan betyde, at vi kommer til at vælge noget, som er forældet om kort tid?
Svar:
 Ja – og vi har ikke fundet noget andet, som er bedre pt. Til gengæld har vi
af samme årsag (udviklingen) ikke valgt en meget lang bindingsperiode.
 Vi kan ikke blive ved at vente – der sker hele tiden noget nyt.
Spørgsmål: Kan vi stole på YouSee – er vi trygge ved dem?
Svar:
 Ja, bestyrelsen mener, at det er realistisk at fortsætte dialogen med YouSee, men hvis ikke vi kan finde en fælles fornuftig løsning for kvarteret og
YouSee, så må vi lade opsigelsen gælde.
Spørgsmål: Hvordan beregnes det rette beløb til nedgravning?
Svar: Bestyrelsen vil bede om yderligere dokumentation, da YouSee endnu ikke
har sendt dette.
Spørgsmål: Hvorfor er det hjørnehusene, der skal have boksene?
Svar:
 Det er her indgangen er til hele kabelsystemet.
 Det er lige fair – eller unfair – uanset, hvem der skal have boksene.
Spørgsmål: Kan der ikke afsættes et beløb til konsulentbistand til foreningen til
at finde alternative løsninger, hvis der ikke kan opnås enighed med YouSee?
 Svar: Jo – hvis tilslutning.
Beslutning
Forslag til model 3 blev vedtaget med stemmerne 38 mod 22.

Side 11

KILDEN 2011/1

Samtidig stort flertal til, at der afsættes 100.000 til konsulentbistand til sideløbende rådgivning.
To husejere meldte sig til, at de gerne ville se på nogle alternative muligheder.
5b. Forslag til ændring af haveregulativ
Forslaget blev godkendt med stort flertal, idet sætningen ”• et krydsstakit eller
tilsvarende” blev fjernet.
Det endeligt godkendte haveregulativ vedlægges dette referat.
5c. Forslag om udarbejdelse af fælles plan for postkasser
Med stort flertal blev flg. besluttet:
Postkasser
Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at sørge for, at der i passende tid inden den 1. januar 2012 bliver taget beslutning om, hvordan vi sikrer en fælles
løsning.
Bestyrelsen skal:
1. Afklare kravene
2. Fremkomme med forslag til fælles løsning til generalforsamlingens beslutning
f.eks.:
a. én standardløsning
b. dobbeltpostkasser for naboer med indgang ved siden af hinanden
c. særlige postafleveringssteder på hjørnerne
3. Indhente prisestimater
4. Sørge for beboerhøring
5. Indhente tilbud og lave aftaler med udvalgte leverandører.
Hvis bestyrelsen finder der er behov for det: Indkalde til ekstraordinær generalforsamling vedrørende beslutning om en fælles løsning.
Indtil der foreligger en endelig afklaring af dette arbejde, henstilles det derfor til,
at husejerne ikke opsætter postkasser.
Indkomne forslag
Ingen forslag var indkommet.
Bestyrelsens fokusområder for 2011
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6. Budgetforslag 2011
Budgettet blev godkendt med generalforsamlingens tilføjelse af en post på kr.
100.000 til konsulentbistand i forbindelse med YouSee forhandlingerne.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
•
•

Jan og Ole er på valg – alle genopstiller.
Claus, Benditte og Chris er ikke på valg i år.

Valg af suppleanter:
• Poul og Carsten genopstiller ikke.
• Bestyrelsen indstiller: Grete Kladakis.
Bestyrelsen blev genvalgt og Grete Kladakis valgt som suppleant.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Søren Friis Mikkelsen og Jørgen Vestergaard blev genvalgt.
9. Eventuelt
 Trafikgruppen: Torkil Groving opfordrede interesserede til at melde sig til
gruppens arbejde.


Røggener fra brændeovne: En husejer henledte opmærksomheden på, at
røg fra brændeovne kan genere naboer i nattetimerne.

Formanden takkede for en god generalforsamling og takkede endvidere dirigenten for igen at have påtaget sig hvervet.

____________________________________________

Nyt haveregulativ
Generalforsamlingen vedtog den 22. februar et nyt haveregulativ, som dermed
erstatter det hidtil gældende. Det nye haveregulativ vil også ligge på Strandvejskvarterets hjemmeside. Der vil ikke blive udsendt særskilt rettelsesblad til Håndbog for husejere, da hjemmesiden har erstattet denne.

Haveregulativ
Vedtaget på generalforsamling den 22. februar 2011
3. Hegn mod gade
Ifølge lokalplanen skal forhaverne hegnes med et for kvarteret passende hegn.
Opsætning af nye hegn samt væsentlige ændringer af eksisterende hegn skal
godkendes af Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen. Inden indsendelse af ansøgningen skal husejeren indhente en udtalelse fra bestyrelsen.
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Ved et passende hegn forstås:
 en hæk
 et åbent tremme/stavstakit med lodrette stave i træ (i en bredde af 3,57,5cm stave og med min. 2,5 cm afstand mellem stavene)
 et smedejerns/metalhegn svarende til de gamle B&W hegn.
Hegnet mod gade skal markere en klar afgrænsning af haven. Hegnet må ikke
være højere end 120 cm og ikke lavere end 90 cm.
Plantestensmure eller lign. eller stakitter med vandret beklædning er ikke tilladt.
Beplantning eller hæk i en højde af indtil 140 cm på indersiden af hegnet er tilladt. Hegn skal males med maling eller lignende af dækkende art. Farven skal
være rolig og afdæmpet, og må ikke fremtræde skarpe og selvlysende.
Som eksempel på et for kvarteret passende hegn vedlægges fotos af allerede eksisterende hegn i kvarteret. Disse eksempler skal samtidig inspirere til variation
og mangfoldighed inden for rammerne i haveregulativet.
Sidehegn
På de hjørner mod Kildevældsgade og Landskronagade, hvor forhaverne i sidegaden slutter i flugt med husfacaden mod Kildevældsgade, kan der i disse naboskel etableres sidehegn i op til 160 cm højde. Udformningen af hegnet skal følge
de generelle retningslinjer for ”passende hegn” i kvarteret. Hegnet aftrappes i
højden rundt om det afskårne hjørne ned til højden for hegnet i sidegaden, som
maksimalt må være 120 cm.
Opsætning af de nævnte hegn omfatter følgende ejendomme: matr. nr. 3689
(HCL 35), 3530 (HCL 36), 3527 (H36), 3093 (H 36), 3096 (NWG 35), 2739 (KU
36), 2716 (W 36), 2583 (W 36), 2580 (H 13), 3803 (KU 13), 3271 (H 11), 2225
(W 34), 2243 (W 33), 2246 (KU 33), 2339 (NWG 33), 2342 (H 34), 2417 (H 33),
2420 (HCL 34) og 2479 (HVL 33) og Landskronagade matr. nr. 2463 (HCL 1),
2436 (HCL 2), 2439 (H 1), 2320 (H 2), 2323 (NWG 1), 2290 (NWG 2), 2274 (KU
1), 2249 (KU 2), 2227 (W 1) og 3811 (W 2).
Særligt for Kildevældsgade og Landskronagade
For så vidt angår de af Husejerforeningen opsatte bøgehække ud for huse uden
forhaver, beliggende i Kildevældsgade, må disse maksimalt have en højde af
160 cm. Opsætning af de nævnte hække/hegn omfatter følgende ejendomme:
matr.nr. 3529 (KI50), 3528, (KI 48) 3094 (KI 42), 3095 (KI 40), 2740 (KI 28),
2741 (KI 26), 2582 (KI 20), 2581 (KI 18), 3270 (KI 23), 2226 (KI 25), 2244 (KI
31),
2245 (KI 35), 2340 (KI 47), 2341 (KI 49), 2418 (KI 55) og 2419 (KI 57) og
Landskronagade matr. nr. 2437 (L 44), 2438 (L 42), 2321 (L36), 2322 (L 34),
2289 (L 28), 2288 (L 26), 2248 (L 23), 2247 (L 18) og 3812 (L 12). Øvrige hække og hegn ud for huse uden forhaver, beliggende i Kildevældsgade og Landskronagade, som kommunen tidligere har tilladt opført, må maksimalt have en
højde af indtil 120 cm.
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Postkasser
Den 1. januar 2012 bliver der pligt til at opstille postkasser op ud mod gaden,
dvs. lige ud for fortovet.
Generalforsamlingen besluttede derfor den 22. februar 2011, at bestyrelsen skal
sørge for, at der i passende tid inden den 1. januar 2012 bliver taget beslutning
om, hvordan vi sikrer en fælles løsning for opsætning af postkasser. Se mere om
dette i referatet her i Kilden.
Dette betyder, at indtil bestyrelsen har undersøgt mulighederne for en fælles
løsning for opsætning og udformning, kan opsætning af postkasser i forhaverne
kun ske efter forudgående godkendelse af bestyrelsen.
Indtil der forelægger en endelig afklaring af dette arbejde, henstilles det derfor
til, at husejerne ikke opsætter postkasser.

____________________________________________
Ny orientering fra bestyrelsen
El-ledninger
Foreningen ejer også el-ledninger, dvs. tilførslen til de enkelte huse. I flere år
har der ikke været problemer med disse ledninger (hvilket vi også orienterede
om på generalforsamlingen), men nu har der netop været tilfælde af total strømafbrydelser til nogle huse i Kuhlausgade.
Hvis problemet opstår igen, skal I ringe til Jan Væver på 2579 3333. I disse tilfælde træffes Jan Væver hele døgnet.
Jan vil så omgående kontakte Husejerforeningens el-montør, som kan udføre et
gennemsyn og måling og evt. efterfølgende reparation.
Vigtigt: Hvis husejere selv ringer og rekvirerer en el-installatør udenom foreningen, så hæfter husejeren selv for udgiften, ganske som ved problemer med kloaker og brønde. Her skal man også altid ringe til bestyrelsen, som efterfølgende
rekvirerer montøren eller kloakvirksomheden.
Vi håber ikke, at det aktuelle problem i Kuhlausgade skyldes, at hovedkablet er
blevet overbelastet af et stigende fælles el-forbrug i husrækken, da det vil kræve
en større længerevarende udvidelse.
Så snart bestyrelsen ved mere, vil vi orientere de berørte direkte og også lægge
en orientering ud på hjemmesiden.
Grafitti
Bestyrelsen har pt. drøftelser med et firma om afrensning af grafitti på vores huse, hvor især husene i Landskronagade og Kildevældsgade er udsatte. Det er vigtigt for os, at det firma vi indgår aftale med ikke bruger materialer, som er skadelige for murstens overflade. En aftale om afrensning vil betyde, at husejerne altid kan kontakte firmaet, som herefter kommer med det samme og renser.
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Men: Foreningen påtager sig ikke ansvar for eventuelle skader, som afrensningen medfører - dette vil altid være et anliggende mellem husejeren og firmaet.
Så snart bestyrelsen har en kontrakt på plads med firmaet, vil orientering om
proceduren for bestilling af afrensning blive lagt på vores hjemmeside.
Renovering af legegader og nye cirkelbump
Bestyrelsen regner med at have de fornødne tilladelser i hus i løbet af foråret,
og er allerede nu i gang med at forberede dette sammen med trafikgruppen og
vores rådgivende ingeniørfirma. Samtidig vil vi bede om en pris for udbedring af
vinterens skader på vores veje.
Vedligeholdelse og beskæring af foreningens bede/træer
Bestyrelsen har besluttet at få en fast gartner til dette arbejde. Aftalen er endnu
ikke indgået, men når dette er sket kommer der yderligere information.
YouSee
I overensstemmelse med generalforsamlingens beslutning, har bestyrelsen kontaktet YouSee for at få gang i dialogen igen. Der er nu aftalt nyt møde mellem
bestyrelsen og YouSee den 31. marts, hvor vi håber at kunne nå et godt stykke
videre.
Den største udfordring vi p.t. har, er, at YouSee jo har opsagt kontrakten med
os. Som oplyst på generalforsamlingen har YouSee opsagt kontrakten til udgangen af april. Hvis vi ikke kan opnå enighed med YouSee om et fortsat samarbejde indenfor den ramme, som blev vedtaget på generalforsamlingen, så kan vi
altså ende i en situation, hvor vi den 30. april ikke har noget kabel TV signal. Vi
informerer yderligere via hjemmesiden, når vi har nyt.
Planlagte bestyrelsesmøder





26.
30.
11.
27.

april
maj
august
september

______________________________________________________________

Tekniske problemer på Generalforsamlingen
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Kend dit fjernvarmeanlæg
Af Inge Jakobsen og Lone Nørmark
Energigruppen i Strandvejskvarteret indbød os til at komme for at høre et foredrag om vores fjernvarmeanlæg, og da der kun var plads til 30, var der rift om
pladserne. Hvis du ikke fik en plads til dette foredrag, så fortvivl ikke, da der
kommer en messe den 9. april i Charlottehaven kl. 10-16; for mere information
se på www.2100.nu
For foredraget stod organisationen 2100.nu og Københavns Energi, og det blev
afholdt på adressen AB Søpassagen på Søpassagen 18, 2100 København Ø, som
er den første CO2 neutrale boligforening i København.
Hvis nogle ikke ved det, så sigter Københavns Kommunes klimaplan mod, at
kommunen i 2025 skal være CO2 neutral, og dette vil Østerbro gerne gå i front
med, og har derfor etableret 2100.nu med konkrete initiativer og nye ideer til en
grønnere bydel.
Udover at hjælpe til at nedbringe sit CO2, så hjælper det jo også gevaldigt på
spareiveren, at husejeren kan spare penge på, at fjernvarmeanlægget er indstillet rigtigt.
Flemming Jensen, eksperten fra Københavns Energi, viste slides/illustrationer og
forklarede pædagogisk (og tålmodigt), hvordan fjernvarmeanlæg fungerer. Første billede var tre totalt forskelligudseende anlæg, der imidlertid, sagde den gode
mand, fungerede på præcis samme måde.

Det ser nogenlunde overskueligt ud på skemaet fra KE, men er straks noget vanskeligere at ”oversætte”, når man står foran sit eget anlæg – og ikke er særlig
teknisk anlagt. Hvor sidder fx lige ”sommerventilen”, som det er vigtigt at lukke
for om, ja, sommeren.
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Hvad Flemming Jensen bl.a. sagde:


Det er vigtigt at der er en god afkøling. D.v.s. at returvandet er væsentligt lavere end fremløbsvandet. P.t. mindst 34 grader. (Om sommeren dog lavere,
omkr. 20 grader). Derfor anbefales det jævnligt at tjekke de to termometre
ved hhv. frem- og returløb. Afkølingen beregnes ved at gange forbruget
(MWh) med 860 og dividere med vandforbruget (m3).



Hold den ønskede temperatur så konstant som muligt i samtlige de rum, som
opvarmes. 3-3½ på termostaten anbefales (for hver grad øges udgiften med
5%). Radiatoren skal være varm foroven og kølig forneden. Hvis den er varm
over det hele, er der noget galt. Luk for pumpen og sommerventilen, når
varmesæsonen er slut. Luk ikke for radiatorerne, for så risikerer man, at de
sætter sig fast.



Hold en passende varmtvandstemperatur. Omkring 55 grader anbefales – Ikke lavere, hvis man ikke jævnligt tømmer varmtvandsbeholderen, for så risikerer man legionærbakterier. Og ikke højere, for så kalker den hurtigere til.
Tjek, om det er nødvendigt at have den (i elforbrug) dyre brugsvandspumpe
kørende.



Man skal ikke konstant fylde vand på systemet. 1½ bar er det normale. Hvis
anlægget taber vand, kan det være ekspansionsbeholderen (den runde røde),
der er utæt.
Ovennævnte er
blot et udsnit af de
mange gode råd
(og forklaringer).
Samtlige slides/illustrationer
vil blive lagt på
foreningens
hjemmeside:
www.strandvejskv
arteret.dk, og
hjælp og pjecer
kan fås hos
www.ke.dk. Her
kan man også finde VVS fagfolk,
som er godkendt
af KE og som har
god forstand på
fjernvarmeanlæg.

Stor tak til Søren Borch, Søren Klokhøj, Jørgen Frederiksen, Jesper fra 2100.nu
m.fl. for at prøve at gøre os klogere på de underlige konstruktioner i vores kældre.
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God hjælp fra KE
- så går der sport i at spare på energien
Af Vivian Bondy, Weysesgade 39
Modtog i foråret 2010 en skrivelse fra Københavns Energi om, at man undrede
sig over mit høje forbrug i forhold til andre huse i kvarteret. Det undrede ikke
mig, for jeg har i alle årene haft et ret afslappet forhold til, hvad der foregik i det
bageste kælderrum, hvor fjernvarmeinstallationen befinder sig.
Man tilbød mig besøg af en teknisk konsulent (gratis), så vi kunne finde ud af
grunden. Det tog jeg naturligvis imod og tænkte, at nu var chancen der for at få
styr på de mange vippearme, termometre og håndtag, der skulle skrues på.
Jeg var klar over, at jeg var nødt til at forberede mig for at hjælpen ikke skulle
være spildt, så jeg gik ned og tog et smukt A4 farvefoto af væggen med installationer. Det lå på bordet, da konsulenten kom. Vi snakkede varme ind og varme
ud, håndtag til sommer og vinter, og hvad de forskellige termometre indikerede
og skulle stå på. Det var især min ringe afkøling, der havde fået dem til at reagere. Alt blev skrevet ned på fotografiet med pile på. Fotoet blev bagefter lamineret
og hænger nu på væggen.
Se, det var jo en god begyndelse, og så gik der sport i det.
Det viste sig nemlig, at der var forældede og delvis defekte elementer i installationen. I forening med min kompetente VVS-mand, som kommer, når jeg kalder,
har jeg siden fået skiftet flere ting ud: ny Danfoss-ventil, ny vandbeholder (til
radiatorvand), ny varmtvandsbeholder (den gamle var tilkalket) og i sidste uge
en ny cirkulationspumpe til anlægget, som oven i købet skulle give stor besparelse på el-budgettet. Nu er der ikke mere, der kan skiftes ud.
Undervejs var jeg gået i gang med at gøre det lille grimme rum hyggeligt at være i, for jeg bruger meget tid på at følge med i mine data. Det blev malet hvidt
med lysegråt gulv.
Huset, som jeg i sin tid købte af en blikkenslagermester (i kvarteret kendt som
Torben Bliktud), er forsynet med sølvloddede kobberrør. I mit lille fjernvarmerum
trækker de sig som et netværk af skinnende kobberrør, så jeg føler mig hensat
til maskinrummet på en gammel damper, og der er det jo også rart og varmt at
opholde sig.
Efterskrift
Min seneste regning på fjernvarme forleden har allerede vist resultater. Det bliver interessant at se den fremtidige effekt af de senere omfattende fornyelser af
anlægget, som jeg naturligvis overvåger med falkeblik.
Og en stor tak til Københavns Energi for hjælpen.
_______________________________________________________________
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Nogle af os bruger fem gange mere energi
end andre, i de samme huse
Af Søren Borch, Energigruppen, Berggreensgade 50
Københavns Energi (KE) har sendt os data for alle 393 huse i anonymiseret form.
Regnearket omfatter seneste årsforbrug (graddøgnreguleret), afkøling, og forbrug pr m2. Forbruget er angivet i Mwh leveret gennem fjernvarmesystemet. For
de fleste af os går det til opvarmning af radiatorer samt brugsvand til bad, håndvask og opvask.
Data viser:
1)
Forbrug pr m2: Vi spænder fra 41 kWh/år/m2 til 265 kWh/år/m2. En
forskel med faktor 6.
2)
Total forbrug i de almindelige huse (136 m2): Vi spænder fra 6 til 28
MWh/år. En faktor på næsten 5. I de større huse (186 m2) spænder
forbruget fra 24 til 49 MWh/år, en faktor på 2.
3)
Afkøling (forskel mellem indløb og udløb fra fjernevarmesystemet): Vi
spænder fra 3 gr til 57 gr. Hvis vi har lav afkøling, får vi en efterregning; hvis vi afkøler meget, får vi en kontant bonus.
Det tyder på, at der er meget at hente. Du betaler måske fem gange mere, end
du behøver. Der er mange af os, der måske betaler 10.000 kr ekstra hvert år,
som de reelt ikke har glæde af. Energigruppen arbejder med at afklare, hvad
man skal gøre for at hente gevinsten.
Der er særlige muligheder for de husejere, der afgiver en fuldmagt til, at vi henter deres data fra KE, og som besvarer et supplerende spørgeskema. Vi kan så
lave specifikke diagnoser, når vi har analyseret tallene. Se artiklen "Giv din fuldmagt...."
Følg med på husejerforeningens hjemmeside. Vi regner med at kunne komme
med mere materiale inden næste nummer af Kilden.
Søren Borch og
Søren Klokhøj,
to af medlemmerne af
Energigruppen
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Varmecirkulationspumpe og fjernvarmemåler
i Kildevældsgade 9
Af Jørgen Frederiksen, Kildevældsgade 9
Det kan være vanskeligt at forstå, at der skulle være så meget fordel i at udskifte sin varmecirkulationspumpe. Jeg forfaldt til at tænke: Den gode Grundfospumpe, der har siddet der i 21 år, den er stadig pæn i farven, og ser slet ikke
slidt ud. Den snurrer så fint, og vandet cirkulerer. Så fik vi en god snak i Energigruppen om Grundfos og deres mange ny produkter. Udgangspunktet var, at der
var perspektiv i at tænke fremadrettet i økonomien.
Jeg ville gerne være forsøgsperson.
Jeg købte den nye Alpha 2 fra Grundfos, som er et usædvanlig godt produkt. Den
kostede små 1800 kr. Nu kan den fås Hos www.harald-nyborg.dk for 1500 kr.
Hvad er anderledes ved Alpha 2 pumpen?
Det, som er en ekstra gevinst ved denne nye pumpe, er, at den har nogle indbyggede færdigheder. Den indretter sit pumpearbejde efter det behov, der er for
at opvarme husets lokaler til den temperatur, man har valgt at have. Det vil sige, at ’den går ikke på overarbejde’ og producerer ikke mere, end lige det den
skal. Den tilpasser sit arbejde til det behov jeg har som bruger.
Det er sådan set nemt at gøre regnestykket op, hvis man tæller gevinsten op i
kroner.
Min gamle cirkulationspumpe trak ca. 70 Watt hos Dong, i alle de timer den kørte, for at give varme i huset. Den nye Alpha 2 pumpe trækker kun ca. 5 - 7
Watt, altså kun en tiendedel af den gamle pumpes effekt.
Hvis jeg tager udgangspunkt i, at pumpen kører 24 timer i døgnet 6 måneder om
året, ser tallene sådan ud:
183 døgn x 24 timer x 0,070 kWh = 307 kWh; 307 x (2,06 kr pr kWh) = 632 kr. på 1 år.
183 døgn x 24 timer x 0,007 kWh = 30,7 kWh; 30,7 x (2,06 kr pr kWh) = 63 kr på 1 år.

På 3 år har jeg sparet det, min nye pumpe har kostet.
Det skal nævnes, at jeg selv har selv monteret den nye cirkulationspumpe, og
det har sparet mig for 3-4 timers håndværkerudgifter.
Nyt om min Fjernvarmemåler
Som omtalt i sidste nr. af Kilden har jeg fået udskiftet min fjernvarmemåler i november 2010, fordi jeg var bekymret for vores større omkostninger for varme,
sammenlignet med fire andre, på alle måder, identiske huse. Denne tilstand ændrede sig væsentligt med den nye måler monteret.
Jeg henvendte mig til KE (Københavns Energi) og bad om en tilkendegivelse på
min henvendelse. Jeg har fået et svar, der på alle måder seriøst behandler mine
spørgsmål.
Overordnet er det ikke ’bare’ en afvisning, men KE gør opmærksom på, at variationen af forbrug af MWh i vores kvarter varierer fra 6,4 MWh til 33,5 MWh. Variationerne skal selvfølgelig ses i lyset af den meget varierede vedligehold af hu-
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sene, husenes forskellige størrelse, antallet af beboere i hvert hus, og endeligt
dagliglivet i hvert enkelt hus.
KE har beregnet at gennemsnittet til at være 20 MWh i vores ejendomme. I vores ejendom har forbruget været ca. 22 MWh, altså kun lidt over gennemsnittet.
Jeg tager udgangspunkt i 4 - 5 absolut sammenlignelige huse.
Jeg godtager derfor ikke bare KE’s redegørelse, og er ikke enig i alle begrundelserne for, at vores forbrug naturligt ligger så højt.
Jeg efterlyste en dokumentation for kalibreringen/testen af den gamle fjernvarmemåler, og det fremgår af papiret, at den ikke fejlede noget, kun at batteriet,
der driver måleren (ligesom i en lygte), trængte til at blive udskiftet.
Jeg er endvidere blevet henvist til afdelingschefen for salg og service, for at gennemgå de flere nævnte forhold nærmere, hvilket jeg naturligvis vil gøre.
Til orientering: Efter to servicebesøg fra KE har mit fjernvarmeanlæg fungeret
upåklageligt i fire måneder; den gennemsnitlige afkøling af fjernvarmevandet er
på 52 grader.
Så godt har vores anlæg aldrig fungeret.
_____________________________________________________________

Ordbog:
Fremløbstemperatur
Den temperatur, som fjernvarmevandet har, når det løber ind til dit
fjernvarmeanlæg. Københavns Energi tilpasser temperaturen efter årstid
og klimaforhold. Temperaturen er højest om vinteren og lavest om sommeren.
Returtemperaturen
Den temperatur, som fjernvarmevandet har, når det igen forlader dit anlæg. Temperaturen er afhængig af, hvor meget vandet er blevet afkølet i
ejendommens fjernvarmeanlæg.
Ifølge de tekniske bestemmelser for fjernvarmetilslutningen bør
returtemperaturen aldrig overstige 45-50°C afhængig af anlæggets
alder. Men den må gerne være mindre.
m3-forbrug
På varmemålerens m3 tæller (m3 = 1.000 liter) kan du se, hvor
meget vand, der er brugt. På nogle målere skal man gange værdien
på m3-tælleren med en konstant for at få det rigtige forbrug.
Konstanten fremgår af årsregningen og på måleren.
MWh-forbruget
MWh står for Mega Watt time og er lig med 1.000 kWh. Det er den
mængde energi, der løbende beregnes i måleren ud fra vandforbruget og
den øjeblikkelige afkøling. På nogle målere skal man gange værdien på
MWh-måleren med en konstant for at få det rigtige forbrug. Konstanten
fremgår af årsregningen og på måleren.
Kilde: KE’s pjece Effektiv afkøling er god økonomi
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Giv din fuldmagt, så vi alle kan spare energi
Af Søren Borch, Energigruppen, Berggreensgade 50, soren.borch@gmail.com

Energigruppen har allerede fået 70 fuldmagter til at hente analysedata vedrørende fjernvarme, gas og vand fra Københavns Energi (KE) og el fra Dong. Dvs at
70 husstande er gået ind i arbejdet med at afklare, hvad der reelt betyder noget
for forbruget i vores hustype.
Med fuldmagterne i hånden kan KE sende os identificerbare forbrugsdata, som vi
så kan sende til fuldmagtsgiverne (som så ikke selv skal finde dem :-) og bede
om flere data såsom antal beboere, vinduestyper, radiatortyper, brug af brændeovn mm.
Ved at kombinere alle disse data kan vi 1) fortælle de enkelte husejere, hvordan
de ligger ift andre husejere, og 2) afdække hvilke tiltag, der virker i vores huse.
I første omgang koncentrerer vi os om tiltag, der ikke reducerer vores magelighed, og som er økonomisk rentable. Der lader til at være meget at gøre, selv
med den begrænsning.
Analyserne vil blive endnu bedre, hvis vi får flere fuldmagter. Så hvis du vil være
med, så send din fuldmagt. Vi håber at få i alt 125.
Nogle gode sidegevinster: Du sparer penge (måske mange), CO2-udslippet i
kvarteret bliver reduceret, organisationen 2100.nu får lettere ved at nå målet om
at reducerer hele Østerbros CO2-udslip med 10%, og dit hus stiger i pris.
Fuldmagtserklæring:
"Jeg afgiver hermed fuldmagt til, at Strandvejskvarterets energigruppe, pt. ved Søren
Borch, frem til og forbrugsåret 2012 kan rekvirere data fra Dong og KE (Københavns
Energi) om mit forbrug af fjernvarmeenergi, gas, vand og el. Energigruppen vil anvende
disse data i analyser til at forklare forbrugstallene i kvarteret. Medlemmer af energigruppen (og eventuelt tilknyttede analytikere) vil have mulighed for at se data i ikkeanonymiseret form, mens materiale, der når ud over energigruppen, vil være anonymiseret. Undertegnede vil få sine egne data tilsendt pr email fra energigruppen sammen med
et spørgeskema, som undertegnede har intention om at udfylde og returnere. Analyseresultater vil blive kommunikeret ud i anonymiseret form, også i en form så den enkelte
selv kan sammenligne sig med andre beboere."
Kopier eller klip ud, udfyld og aflevér i Berggreensgade 50. Eller find samme artikel på
vores website og kopiér fuldmagten derfra over i en email til mig.
Du skal ikke sende en ny fuldmagt, hvis du allerede har afgivet den én gang.
Undertegnede giver hermed fuldmagt til, at energigruppen kan hente mine data i overensstemmelse med fuldmagtserklæringen i Kilden marts 2011.
Navn:
Gadenavn og nr:
Email:

Tlf:

Underskrift:

Dato:
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Svanemøllekvarteret i litteraturen
Flere danske forfattere har skildret vores kvarter i deres romaner og noveller.
Her kan du læse om to af dem. Vi håber, at andre beboere vil supplere, så vi kan
opbygge en fin samling af værker og citater. Nogle af forfatterne har givetvis boet i kvarteret, andre har måske bare besøgt det.
Tom Kristensen: Hvad er krigen?
Novellen Hvad er krigen? skildrer en sneboldsgadekamp mellem drengene fra
byggeforeningskvarteret og "bisserne " fra Nygaardsvej.
”Det regelmæssige og provinsielle Kildevældskvarter
adskilte sig imidlertid tydeligt fra nogle høje huse og
kaserner, Landskronagade og Nygaardsvej, en klump
storby med en forvirring af smøger og gaarde og baggaarde, med lange kældergange og stejle køkkentrapper. Og drengene i de to saa vidt forskellige bebyggelser følte ubevidst modsætningen som et had. De var
fødte fjender.”
Hovedpersonen Theodor fra Heisesgade oplever suset
ved at være med sammen med de store drenge, da de
planlægger et angreb på den snefæstning, som nygaardsbisserne har bygget på Lumbyesgade. Kampene
varer i to dage, indtil byggeforeningsdrengene endelig
vinder, fordi de andre bruger ufine kneb.
Novellen indgår i samlingen Hvad er Heta? fra 1946. Den er bl.a. udkommet med
samme titel i Gyldendals Bekkasinbøger, 1959.
Per Helge Sørensen: Mailstorm
Hovedpersonen i romanen Mailstorm bor i Svanemøllekvarteret, og romanen rummer nogle herlige, præcise
beskrivelser af husene og nabolaget.
Romanen er en krimi i den forstand, at der begås en forbrydelse, som hovedpersonen forsøger at opklare. Når
Per Helge Sørensen selv kalder romanen for en politisk
krimi, er det for at angive, at den samtidig indeholder
andre budskaber og diskussioner.
Mailstorm behandler nemlig nogle temaer som kryptering
og internettets og informationsteknologiens muligheder
for overvågning af almindelige mennesker, temaer som
var nye og aktuelle, da romanen udkom i 2000.
Bogen er udkommet på forlaget Centrum.
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Nyt fra trafikgruppen
Af Torkil Groving
Trafikgruppen har også i 2010 repræsenteret husejerforeningen i Ryvang Lokalråd og herigennem i Østerbro Lokaludvalg. Vi har i dette regi arbejdet med




udformning af tilslutningerne til Nordhavnsvej
cykelpakke for Østerbro, som bl. a. vil resultere i en cykelstibro ved Ryparken
Station
højklasset cykelsti mellem Ryparken og Svanemøllen Station.

Borgerrepræsentationen har endvidere truffet beslutning om nyindretning af cykelparkering på stationsforpladsen til Svanemøllen.
Der er i lokaludvalgsregi sat projekter i gang omkring den fremtidige udformning
af Østerbrogade med ændring af antal kørebaner og vejprofil på stykket mellem Svanemøllen og Jagtvej-Strandboulevarden.
Svanemøllestranden er blevet åbnet, og der er nu en lokalplan for anvendelsen
af området lige bag ved stranden. Vi har foreslået anvendelse til café/rekreative
formål af den bevaringsværdige ejendom Strandpromenaden 33.
I forbindelse med en anden lokalplan har vi foreslået indretning af kulturhus i
Borgervænget 5-7, og Borgerrepræsentationen har nu besluttet at undersøge
mulighederne for indretning af kulturhus her eller i det gamle Ortopædhospital.
Vi er også gennem lokaludvalget blevet repræsenteret i styregruppen for det nye
områdeløft, som jo også omfatter vores kvarter. Her arbejdes der p.t. for at
finde flere samlingspunkter og mødesteder, der kan danne ramme for forskellige
aktiviteter.
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Man skal passe på kvarteret
Sådan siger Claus Steensen Sølje, medlem af kvarterets bestyrelse og ansvarlig for to store opgaver: YouSee
og Strandvejskvarterets hjemmeside. Han tager imod os
en aften, hvor hans kone, som er læge, er på aften/nattevagt, og børnene er lagt i seng.
Den gode mellemting
Claus og hans kone Kristine købte deres hus i maj 2004,
og flyttede ind marts 2005. De havde boet nogle år uden
for byen, men indså, at det ikke var noget for dem. Det
duede heller ikke med en lejlighed (når nu der var børn),
men et byggeforeningshus var den gode mellemting – det kombinerede at have
et hus med have og samtidig være tæt på byen.
Claus kan stadig huske, første gang han besøgte kvarteret og blev helt fascineret
ved synet af de ensartede huse. Han kendte godt Kartoffelrækkerne, men syntes, at de så lidt ramponerede ud med facader i forskellige farver, mens husene
her hos os havde et fint, ensartet præg.
Derudover lå kvarteret også dejligt tæt på vand og natur, så da 1. og 2. sal i et
hjørnehus blev ledigt, slog familien til. Senere har de desuden overtaget stueetagen – og det er også nødvendigt med en husholdning på tre børn, en aupairpige og en kat.
Altid aktiv i foreningsliv
"Man bør interessere sig for sit lokalområde", mener Claus, "og man skal passe
på vores kvarter. Ens bolig er et vigtigt aktiv – det bør holde værdien, og der
skal være rigtig dejligt, der hvor man bor. Man kan godt bruge 2-3 år af sit liv i
et lokalt foreningsarbejde".
Selv har han brugt langt mere. "Jeg har været aktiv i foreningsarbejde, siden jeg
var 13 år", fortæller han. Efter rigtig mange år med politisk arbejde (som han
dog ikke har været aktiv i i over 10 år) har han nu blandt andet involveret sig i
kvarteret.
"Det startede med, at jeg skrev et par indlæg på vores hjemmeside og på facebook, hvor jeg kommenterede på kvarterets ændrede moral, fx at folk parkerede
i legegaderne, eller at de brugte græsområdet midt på pladsen til hundetoilet,
selv om der er forbudt for hunde. Derefter tog det ikke lang tid, så blev jeg ringet op af formanden, der foreslog, at jeg blev medlem af bestyrelsen."
Spørg en travl mand
Et ordsprog hedder, at hvis du vil have noget udrettet, skal du spørge en travl
mand. Det gælder også her. Selv om Claus har tre børn, et job i Novo Nordisk,
der kræver ”alt for mange arbejdstimer”, samt en kone der også har travlt, opdaterer han vores hjemmeside, sender nyhedsmail ud, skriver på vores Facebook-side og – ikke mindst – forhandler med YouSee om en løsning på vores kabel-tv. Efter generalforsamlingen har Claus genoptaget forhandlingerne med
YouSee, samtidig med at andre i kvarteret undersøger alternative løsninger.
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Kilden, hjemmesiden og Facebook
Foreningen har i øjeblikket tre kanaler til information, som supplerer hinanden
godt:


Bladet Kilden er bestyrelsens officielle kommunikationsorgan, som kommer
ud til alle. Her bringes blandt andet vigtige beslutninger og materiale før og
efter generalforsamlingerne, og også indlæg fra beboere og arbejdsgrupper.
Her kan lægges op til debat, som så videreføres på hjemmesiden. Kilden udkommer fire gange om året og omdeles, så alle husstande får et eksemplar.
Desuden findes Kilden på hjemmesiden i en pdf-udgave.
Ulla Liberg og Lise Fogh er netop tiltrådt som nye redaktører af Kilden.



Hjemmesiden www.strandvejskvarteret.dk er foreningens sted på internettet og fungerer desuden som historiebog og bibliotek. Her samles al den
information, vi har om kvarteret, husene, lokalplaner, regulativer, etc.
Hjemmesiden opdateres også med mange andre ting, som f.eks. nyheder, en
kalender over arrangementer i kvarteret, datoer for storskrald/haveaffald og
information om de forskellige frivillige arbejdsgrupper, fx trafikgruppen og
energigruppen.
Opslagstavlen med annoncer om køb, salg og bytte bliver flittigt brugt.
På hjemmesiden kan der også foregå debat, hvor alle beboere kan deltage.
Claus Sølje er redaktør af hjemmesiden, og når det er relevant, udsender han
et elektronisk nyhedsbrev. I øjeblikket er 266 personer tilmeldt nyhedsbrevet.



Facebook-siden (ww.facebook.com/group.php?gid=20474956824) Foreningen er også til stede på Facebook, hvor alle frit kan skrive beskeder på "væggen" og lægge fotos på. I øjeblikket er der 197 medlemmer i Facebookgruppen.
Claus sørger for at hente gode fotos og historier fra Facebook-siden og lægge
dem på hjemmesiden, som er foreningens primære sted på internettet. Når
facebook så en dag er erstattet af noget andet, har vi stadig det primære materiale på vores egen hjemmeside. Han skriver også på Facebook, når der er
nyt indhold på hjemmesiden.
_______________________________________________________

Udgivelsesplan for Kilden i 2011
Nr. 2 udkommer slutningen af juni - Frist for indlæg: den 1.juni
Nr. 3 udkommer slut september - Frist for indlæg: den 5.september
Nr. 4 udkommer start december - Frist for indlæg: den14.november
Indlæg sendes til kilden@strandvejskvarteret.dk eller afleveres til redaktørerne,
se adresser på bagsiden.
_____________________________________________________________

Kalender 2011
Loppemarked og gadefest: den 27. august
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Leder

Husejerforeningen i Strandvejskvarteret

VELKOMMEN TIL
KILDENS SOMMERNUMMER

Vi er meget glade for at kunne præsentere bladet i nyt layout, udarbejdet af
grafikeren Lisa Ahrenkiel. Hun reagerede
på vores opfordring i sidste nummer af
bladet – stor tak til Lisa.
Tak også for de mange positive kommentarer, vi har modtaget i forbindelse
med marts-nummeret. Det gør det endnu sjovere at være redaktører.
Bestyrelsen meddeler blandt andet, at
der skal afholdes en ekstraordinær generalforsamling den 30. august 2011
i anledning af YouSee-sagen. Husk, at du
ikke skal investere i en ny postkasse, før
bestyrelsen kommer med et udspil.
I dette nummer præsenterer vi husejerforeningens formand og næstformand
i to korte interviews.
Energigruppen beretter om sine aktiviteter og om fjernvarmeanlægget i sommerhalvåret.
Vi fortsætter temaet om forfattere bosat i kvarteret – læs om familien Rohde
og Christian Kampmann, som oven i købet har boet i det samme hus.

Københavns Kommune har igangsat en
Områdefornyelse i Skt. Kjelds Kvarter, som også omfatter vores kvarter.
Det sidste halve år har Nabo-til-Naboinitiativet arbejdet for at styrke kendskabet til beboere i de omkringliggende
kvarterer. Læs om netværket og den
næste aktivitet i september.
På side 11 kan du læse om et eksempel
på en anden nabo-aktivitet: gadebio.
Hvis I har fundet på andre måder at dyrke fællesskabet i kvarteret, så giv os et
tip til inspiration.
Læs også en lille historie om genbrugsstationen på Borgervænget. Her kan du
aflevere det, du ikke får solgt på loppemarkedet.
NB: Vi har netop fået en henvendelse
om, at der desværre er en bølge af
indbrud i kvarteret for tiden. En beboer
fortæller, at tyvene bryder ind gennem
vinduerne, som er lette at åbne pga svage hasper. Hvis man har borde eller cykelskure i forhaven, er det endda lettere
for tyvene at nå op til vinduerne.
Så pas på jer selv og hinanden, ikke
mindst i sommertiden, hvor mange huse
står tomme.
God læsning og god sommer!
Ulla Liberg og Lise Fogh
Redaktører

På forsiden ses en fantastisk gårdhave i H.C. Lumbyes Gade 29.
Det er dejligt at gå i kvarteret og kigge på de forskellige haver og blomster. Men der er
også små perler gemt bagved, som man ikke ser. Som denne baghave med en lille sø
med åkander, liljer og siddepladser i flere niveauer.
Er der andre, som har baghaver, som fortjener at blive fotograferet?
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Nyt fra bestyrelsen
YouSee
Efter flere møder, diskussioner og en
længere ventetid, modtog vi den 7. juni
2011, YouSee’s nye tilbud og udkast til
kontrakt, som vi gennemgik på et bestyrelsesmøde samme aften. Bestyrelsen
måtte konstatere, at der er en del forhold i kontraktudkastet, som vi ønsker at
gennemgå med foreningens advokat, inden vi kan tage stilling til dette. Derudover har vi behov for lidt mere tid til
bl.a. at gennemgå og foretage de fornødne konsekvensberegninger af tilbuddet, inden dette forelægges generalforsamlingen. Vi havde håbet at kunne afholde en ekstraordinær generalforsamling med kun dette punkt inden sommerferien, men grundet den lange ventetid
på det nye tilbud, har vi måtte konstatere at dette ikke er muligt.

venter derfor kun at modtage det færdige tilbud, som så kan sætte arbejdet i
gang.
Vi forventer, at legegaderne er renoveret
og cirkelbump i nordgaderne er etableret
inden vinteren sætter ind.
Postkasser
Bestyrelsen blev pålagt af generalforsamlingen, at sørge for, at der i passende tid inden den 1. januar 2012 bliver
taget beslutning om, hvordan vi sikrer en
fælles løsning på den nye postkasselov,
som siger, at vi alle skal have postkasser
ude ved vejen. Bestyrelsen har arbejdet
parallelt med dette på to områder:


vi har skrevet et brev den 15. maj
2011 til PostDanmark for at bede
om at Strandvejskvarteret bliver
fritaget for den nye postlov. Vi mener ikke, det er værdifuldt for nogen at opsætte 393 postkasser ved
indgangen til vores haver. Derudover kan det diskuteres, hvorvidt
grænsen til vores grund ikke går
ved huset, da vi jo ikke selv ejer
forhaverne. Desværre har vi allerede modtaget et negativt svar: PostDanmark ønsker ikke at give os
dispensation, vi skal derfor opsætte
postkasser foran alle 393 huse!



vi har allieret os med en landskabsarkitekt, som har været på besøg i
kvarteret. Hun har stor forståelse
for vores problemstilling og arbejder p.t. med flere forskellige løsninger, som kunne passe til vores
kvarter. Hun fremlægger sine forslag for bestyrelsen den 28. juni
2011.

I stedet vil en ekstraordinær generalforsamling blive afholdt tirsdag den 30.
august 2011 kl. 19.00.
YouSee har accepteret denne udsættelse
og har samtidig meddelt, at signalforsyningen vil fortsætte, indtil generalforsamlingen har truffet en beslutning om
en ny kontrakt med YouSee.
Ønsker du at følge med i YouSee-sagen
eller få en gennemgang af historikken,
så kan du besøge strandvejskvarteret.dk
og vælge YouSee i menuen til venstre.
Renovering af legegader
og nye cirkelbump
Bestyrelsen har nu fået de fornødne tilladelser i hus. Trafikgruppen og vores rådgivende ingeniørfirma har arbejdet med
at få afklaret nogle praktiske spørgsmål,
og disse skulle nu være besvaret. Vi af-
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Det bør dog allerede nu siges, at vi ikke
planlægger at lave et set-up, hvor f.eks.
alle bliver tvunget til at opsætte en bestemt postkasse i en farve, men mere
nogle fælles retningslinjer for kvarteret.
Vi regner også med at indkalde til en
ekstraordinær generalforsamling, når et
forslag ligger klart.
Sommerfest og Loppemarked
Vi er kun i juni, men bestyrelsen er allerede gået i gang med at forberede et af
årets vigtigste og hyggeligste arrangementer i vores kvarter, nemlig dette års
Loppemarked og Sommerfest. Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen lørdag
den 27. august 2011. Vi starter med
Loppemarkedet (kl. 14.00) og bagefter
går vi i krig med Sommerfesten (kl.
18.30). Reserver dagen nu... de har lovet godt vejr, og det bliver en super dag.
Graffiti - nej, det er ikke kunst!
Som det tidligere er kommunikeret, så
har foreningen hyret et anti-graffiti firma
til at fjerne graffitien i vores kvarter. De
startede med at fjerne al graffiti fredag
den 25. marts 2011. Der har derefter
været nogle få tilfælde af graffiti, som
alle med hård hånd er blevet fjernet med
det samme. Dejligt at kunne leve i et
super dejligt kvarter uden grim graffiti
på alle husmure og vægge.
Hvis du ser nyt graffiti i kvarteret, så
send en mail til Jakob Haals
(jh@allremove.dk) fra firmaet AllRemove
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med præcis angivelse af gerningsstedet,
så kommer de fluks og fjerne dette.
Trafiktælling den 14. og 16. august
Som alle ved, åbnede den nye genbrugsstation i Borgervænget sidste år. Før åbningen lavede bestyrelsen - med hjælp
fra Adrian Schelling - en trafiktælling,
sådan at vi senere kunne dokumentere,
hvis genbrugsstationen medførte øget
trafik gennem vores kvarter. Nu er det
så tid til at lave den afsluttende trafiktælling. Den 14. og 16. august vil vi derfor lave en kopi af den trafiktælling, vi
allerede har foretaget.
Vi har i den forbindelse brug for nogle
tællere - har du derfor lyst og mulighed
for at hjælpe med at tælle et par timer,
så kontakt gerne formanden på email
ole.graugaard@hotmail.com.
Møde med Center for Byggeri torsdag den 11. august
Vi har aftalt et møde med Center for
Byggeri (Københavns Kommune) for at
drøfte, hvordan vi fremadrettet kan gøre
vores fælles samarbejde mest smidigt og
optimere fællessager.
Vi havde sidste år et tilsvarende møde
med Center for Design, hvilket har lettet
sagsgangen for begge parter, men især
gjort det mere smidigt for husejere, som
har planer om ændringer på ejendomme, hegn mv.
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Nyt fra Energigruppen
HVAD VI HAR GANG I
Af Energigruppen
Vi går nu sommeren i møde, og energigruppen har sat sit næste møde til 18.
august 2011.
Her er en oversigt over, hvad vi har haft
gang i, og som vi vil samle op på ved
vores næste møde:
1. Indtil nu har mere end 100 husejere
givet energigruppen fuldmagt til at indhente oplysninger om deres forbrug hos
Københavns Energi. Vi opfordrer selvfølgelig alligevel flere til at støtte vores arbejde med at kortlægge vores forbrugsvaner. Du kan stadig nemt nå at få
dit forbrug analyseret. Jo flere, jo bedre.
Kontakt soren.borch@gmail.com.
2. Vi er nu del i et samarbejde med
energigrupper i de øvrige byggeforeninger rundt om i København. Inden længe
vil vi have en fælles webside:
www.byggeforeningsenergi.dk, hvor vi
deler alt om energi til glæde for beboerne i alle foreningerne. Husene ligner hinanden, så vi kan udnytte de gode ideer
og undgå at opfinde den dybe tallerken
flere gange.
3. Københavns Energi (KE) er i gang
med at udarbejde en fælles energirapport med forslag til den enkelte husejer.
Rapporten bliver udformet, så den knytter sig til det enkelte byggeforeningshus.
Den er udarbejdet på initiativ fra
Kartoffelrækkerne, men vil også komme i
en særlig udgave til vores kvarter.
4. Vi har haft kontakt med firmaet CP
TECH CONSULT. Formålet er sammen
med Københavns Energi, CP TECH CONSULT og evt. 2100.nu at vurdere et pilotprojekt, hvor man vil finde ud af, hvilke
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måleinstrumenter man vil kunne udbyde
til forbrugerne. Disse måleinstrumenter
vil kunne visualisere energiforbruget (el,
fjernvarme, vand og gas) på en sådan
måde, at man vil kunne opnå økonomiske besparelser samt en forbedring af
indeklimaet og selve komforten i huset.
Dette kan fx gøres ved overvågning og
styring af fjernvarmeunit for optimal
drift, styring af varme via Danfoss radiatortermostater osv. Et eventuelt videre
samarbejde afhænger af, om KE vil indgå
i udviklingsarbejdet. Planen er at sætte
det op hos Christian fra energigruppen.
5. Vi ved, at der er udfordringer i at finde de bedste måder til at isolere vores
huse (ydervægge), og vi tager et skridt
ad gangen på vej til at undersøge vilkårene.
6. Vi vil langsomt og målrettet udarbejde
en liste over de bedste bud på de lavt
hængende frugter, når det handler om at
spare på energi/udgifter. Et af de allerede indhentede konkrete eksempler er
Cirkulationspumpen.
7. I en henvendelse fra 2100.nu er vi
blevet spurgt, om vi vil medvirke til at
fremstille en film energibesparelserne i
vores kvarter. Vi har sagt ja og er i gang
med en drejebog. Det bliver et kort indslag på ca 3 minutter om energiforbrug.
Vi er sikre på, at der her i vores kvarter
bor mange, som sidder inde med erfaring og ekspertise, når det handler om
energi. Hvis det er dig, og du mener,
energigruppen kan udvikle mere viden
og konkret erfaring, må du meget gerne
kontakte os:
Jørgen Frederiksen, jorgenff@gmail.com

5

Hvad bruges denne kanal til?
Af Thomas Gram, Kildevældsgade 47,
Energigruppen
På bagsiden af vores hus (se billedet) er
der et hul i muren. I hullet starter en
ventilationskanal, som går hele vejen
gennem huset og ud gennem en rist i
kældervinduet ud mod gaden. Kanalen
er udført i metal, og det ser ikke ud til,
at der er aftræk herfra. Det er dog meget svært at se.
Vi har fået skiftet kældervinduet, og derfor stopper kanalen nu indvendig i vores
kælder. Kanalen transporterer en del
kold luft (specielt om vinteren) igennem
huset og ind i kælderen. Vi kunne godt
tænke os, at blænde kanalen af, da det
vil have en positiv effekt på varmeregningen.
Vi ved ikke, om kanalen har nogen praktisk betydning mere - kommunen har
ikke kunne hjælpe med at afklare dette.

Er der nogen, som kan fortælle os, hvad
kanalen bruges til eller har været brugt
til, samt om det vil være ok at blænde
den af. Vi vil nødig komme til at gøre
noget forkert.
Vi kan kontaktes på mobil: 2117 8779
eller via e-mail: thomas.gram@youmail.dk

Fjernvarme i sommerhalvåret
Af Ole Munck, Energigruppen
I foråret var jeg til kurset "Lær dit fjernvarmeanlæg at kende" på Økomessen
arrangeret af 2100.nu, og her fik jeg en
lidt bedre forståelse af systemet.
Hovedpunktet er, at (fjernevarme)vandet skal afkøles mest muligt. Der skal
helst være mere end 30 graders forskel
på ind-temperatur og ud-temperatur. I
energigruppen vil vi hen ad vejen producere en vejledning i, hvordan man bedst
justerer sit anlæg, uden at være VVSkyndig.
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Let at skrue op, svært at skrue ned
Jeg lærte bl.a., at vi (mennesker) er gode til at mærke, når der er for koldt men meget dårligere til at mærke, at der
er lidt for varmt. Det betyder, at om efteråret og vinteren går det helt af sig
selv med at få skruet op for varmen.
Om foråret, mens man endnu har brug
for opvarmning, skal man selv aktivt
huske at skrue ned for radiatorvandtemperaturen på sit anlæg. Man skal
skrue ned for temperaturen på radiatorvandet i anlægget i kælderen, og ikke
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bare stille på termostaterne på radiatorerne.
Om sommeren skal man helt lukke for
vandets cirkulation i radiatorerne. Sluk
for cirkulationspumpen, og hvis anlægget har en "sommerventil", så luk den.
Hvis du ikke har en sommerventil, skal
du lukke afspærringsventilen lige før
varmeveksleren. Det påvirker ikke
brugsvandstemperaturen (hvis det gør,
er du kommet til at lukke en forkert ventil).
Hent tegninger og brochurer
Du kan se en skematisk tegning af et
fjernvarmeanlæg, hvis du går på hjemmesiden Strandvejsskvarteret.dk > Din

forening > Energigruppen > Kursus med
KE. Via linket forneden finder du alle powerpoints fra kurset.
I KE' s lille brochure "Guide til dit fjernvarmeanlæg" er der mere forklaring om
dit anlæg. Powerpoints'ene kan ikke rigtig stå alene, men kræver nogle ord. Du
kan enten selv få brochuren fra KE eller
hente en hos mig:
Ole Munck, Niels W. Gades Gade 1,
som har rekvireret nogle stykker fra KE.
Du kan også få brochuren "Effektiv afkøling er god økonomi".
Pdf-versioner af KEs pjecer kan hentes
fra www.ke.dk > Privat > Varme > Pjecer.

Komponistkvarterets forfattere
HER ER ENDNU NOGLE FORFATTERE,
SOM HAR BOET I VORES KVARTER,
JA ENDDA I SAMME HUS, NEMLIG
BERGGREENSGADE 56.
Peter P. Rohde
Da Peter P. Rohde boede her, blev det
kaldt ”kommunisthuset”. (Gad vide hvor
mange af vores huse, der har navne i
folkemunde?)
Vi er ikke klar over, hvor længe han og
hans kone Ina Rohde boede i kvarteret,
men i den sidste del af deres liv var de
ikke aktive kommunister.
De blev ekskluderet af DKP i 1953 med
begrundelsen bagvaskelse, fordi de offentligt var meget kritiske over for Sovjets behandling af jøderne. Det kan man
læse om i bogen ”I unåde”, som er en
biografi over hans liv af Niels Barfoed.
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Peter P. R. er født i 1902 og var cand.
mag. og gymnasielærer. Som forfatter
var han primært fagskribent, men også
medredaktør af tidsskriftet Vindrosen
sammen med Tage Skou-Hansen i dets
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første periode og medarbejder på dagbladet Information 1948-67.
Udover at skrive om venstrefløjen i
”Litteraturen og Bourgeoisiet” (1934),
skrev han et hovedværk om engelsk litteratur 1900–1947 og den græske kulturs historie i fem bind.
Han har også redigeret flere Søren Kierkegaard-udvalg og udgivet rejsebøger.
En meget alsidig mand.
Han døde i 1978, og hans kone i 2002,
men de flyttede sammen herfra og solgte
huset til en anden forfatter.
Christian Kampmann
I starten af halvfjerdserne flyttede
Christian Kampmann ind i Berggreensgade sammen med sin kone Therese
Koppel, som er pianist, og deres to børn.
Her boede de sammen i seks år, og da
de blev skilt, kom han stadig som ven og
far for at være sammen med børnene.
Han døde under ulykkelige omstændigheder på Læsø i 1988, 49 år gammel.
Therese boede i huset i 25 år.
Christian Kampmann var uddannet som
journalist og arbejdede nogle år på Tvavisen og dagbladet Information. Men
primært var han romanforfatter, og han
har modtaget flere priser i løbet af sit
forfatterskab.
Han har skrevet mindst 15 bøger, hvor
de mest kendte er serien på fire om
familien Gregersen. Den har også været
filmatiseret og sat op som teaterstykke i
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dette århundrede. Serien er skrevet i
årene her i kvarteret. Han refererer også
til aktuelle begivenheder som f.eks.
Fremskridtspartiets opståen og de bilfrie
søndage i 1973.
Selv om det er sløret, synes vi, at der er
små passager, som godt kunne være
tænkt herfra, fx følgende fra ”Andre måder”:
”Det er nu svært at finde en gade endsige et kvarter her i byen med både trivsel
og arkitektonisk værdi – så skulle man
tage meget overfladisk og ansvarsløst på
begrebet trivsel. Naturligvis var der enkelte undtagelser, kvarteret med byggeforeningshuse omme bag Carlsberg, for
eksempel.”
Eller komponistkvarteret kan vi så tilføje.
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Områdefornyelse i Skt. Kjelds Kvarter
DU VIDSTE DET MÅSKE IKKE, MEN
DU BOR I SKT. KJELDS KVARTER
Det er nemlig den nordvestlige del af
Østerbro med Skt. Kjelds Plads som centrum. Kvarteret afgrænses af Østerbrogade mod øst, Lersø Parkallé mod vest,
Jagtvej mod syd og S-banelinje F mod
nord. Vores bebyggelse hører til i den
nordlige del af Skt. Kjelds Kvarter, som
går til Nygårdsvej.

 mødesteder
 samarbejde
 aktiviteter
Ved et stort borgermøde i november sidste år fremkom en mængde forslag til
aktiviteter og indsatsområder, og der
bliver igangsat otte projekter:
 Aktivitets- og bevægelsesstrøg
 Skt. Kjelds Plads
 Bedre forbindelser
 Projekt- og medieværksted
 Kulturlaboratorium
 Kildevældsparken
 Steder for unge
 Kulturfestival
Områdefornyelsen er finansieret af
Københavns Kommune og Socialministeriet, og der er afsat i alt 60 mio. kr.

Der er udgivet en fyldig beskrivelse af
hele initiativet, og heri omtales kvarteret
– ikke særligt smigrende – som ”et kvarter uden de store attraktioner i form af
grønne områder, kulturinstitutioner, flotte pladser eller levende forretningsliv”.
Til gengæld er her hverdagsliv for
24.000 mennesker – og det er rammerne om dette hverdagsliv, der skal gøres
mere trygt, sundt og smukt.
Indsatsområder og projekter
Områdefornyelsen fokuserer på tre indsatsområder:
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Kulturfestival
Borgere i kvarteret opfordres til at indgå
i arbejdet og bidrage med ideer til projekterne. Områdefornyelsen afholder en
kulturfestival i Kildevældsparken den 10.
september, hvor de forskellige aktiviteter
bliver præsenteret, og hvor man kan
melde sig til.
Deltag i fornyelsen
Områdefornyelsen har et sekretariat,
som skal koordinere alle aktiviteterne.
Det ligger Vennemindevej 39, i det tidligere telefonhus på hjørnet af
Vennemindevej og Nygårdsvej.
Læs mere på www.kk.dk/
SktKjeldsKvarter
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Et åbent kvarter?
LOKALT NABO-NETVÆRK
I løbet af dette forår har der været et
initiativ kaldet NABO-til-NABO, hvor beboere fra vores kvarter er blevet inviteret til at møde beboere fra de omkringliggende kvarterer til forskellige aktiviteter. Målet er at skabe et rum, hvor borgere kan mødes, lære hinanden at kende, udveksle erfaringer og hjælpe hinanden.

ring i forhold til job, nogle om at lære
byen at kende, og andre har slet og ret
drejet sig om at lære hinanden at kende.
Sport og cykler overraskede
Ved fællesspisningen den 17. maj på Kildevældsskolen var temaet kulturmøder,
og vi blev opfordret til at fortælle om vores erfaringer.
Elena Petrova, som er russer og har boet
fire år i Danmark, kunne tydeligt huske,
hvad der overraskede hende mest, da
hun kom hertil. Det var, at så mange
familier dyrker sport - manden spiller fx
badminton, konen løber, og børnene går
til hver sin sportsgren. Hun forstod ikke,
hvordan de havde tid til det - eller råd.
Det andet, som overraskede hende, var
de mange cykler. Men nu er hun og familien også selv begyndt at cykle - det er
en måde at blive integreret på, siger hun
med et smil.

Fællesaktiviteter og en-til-en-møder
Det hele startede med en intro-workshop
i starten af februar, og siden har der været et par fællesspisninger med oplæg.
Netværket har udgivet en mappe, hvor
de tilmeldte personer har beskrevet sig
selv, hvilke interesser de har, og hvad de
gerne vil dele med andre. Der er allerede
en del personer fra Strandvejskvarteret,
som har meldt sig til netværket.
Meningen er, at man frit kan kontakte en
(eller flere) af de andre i netværket og
invitere til et møde. Der har indtil nu været ca. 10 af sådanne mindre sammenkomster. Nogle har drejet sig om spar-
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Kaori Kobayashi Jørgensen kommer fra
Japan, og hun gav os en forsmag på,
hvor svært det er for en japaner at udtale danske ord ved hjælp af en parlør.
Flere danske lyde eksisterer simpelt hen
ikke på japansk, så det lød meget morsomt.

Hvis du har lyst til at deltage i netværket, hjælpe til ved Kulturfestivalen, eller blot vil vide mere, så kontakt Lotte
Rømer Grove, 6070 5765,
kontakt@lotteroemergrove.dk.
NABO-til-NABO-initiativet er støttet af
Østerbropuljen og Trygfonden til og
med efteråret 2011. Herefter skal det
fortsætte drevet af lokale kræfter.
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Kulturfestival 10. september
Til kulturfestivalen vil NABO-til-NABO
have en lille bod, hvor du kan smage kager fra flere lande. Kagerne bliver bagt
dagen før på Kildevældsskolen af medlemmer i netværket.

Du kan også få mere at vide om mulighederne for at deltage i efteråret og evt.
tilmelde dig netværket. Vi synes, det er
vigtigt, at et kvarter som vores med så
mange ressourcestærke mennesker ikke
lukker sig om sig selv, men bliver en del
af det lidt større kvarter.

En aften i Paradis
Hvis du gik gennem Berggreensgade en
af de lune sommeraftner i august sidste
år, ville du have set et sært syn. Cirka
20 personer sad sammen foran et interimistisk lærred stillet op på legegaden
ved et stakit. Børn lå eller halvsov i sækkestole eller på madrasser, puttet med
dyner og puder. De voksne sad tæt sammen på bænke og havestole.
Der var simpelt hen gadebio, og filmen
var den allermest velegnede, nemlig den
italienske film "Mine aftner i Paradis".
Den var lige kommet i en ny, uforkortet
udgave på DVD. Ved hjælp af en lånt
projektor, et gammelt lysbilledlærred og
et par højtalere fik en gruppe naboer organiseret gadebioen, og det var helt fortryllende at sidde sammen og nyde den
charmerende film.

Den aften forplantede filmens magi sig til
Strandvejskvarteret.

Nærvær i hverdagen
En kvalitet som husejerforeningens
formand Ole Graugaard fremhæver
ved at bo i Strandvejskvarteret
"Det sted man bor, er jo hverdagen. Og
her er der folk at tale med, man hilser på
hinanden, og man forholder sig til hinanden. Nærheden i hverdagen er meget
vigtig."
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Ole bor med sin kone og tre børn i den
vestlige ende af Berggreensgade, og
mange gange om sommeren spiser de
sammen med naboerne ved de fælles
borde i legegaden.
"Når man har børn, er det et fantastisk
sted at bo", fortsætter Ole. "Man kan bare gå ud, og så er der nogen. Det er sådan, jeg ville ønske, at jeg selv var vokset op." Ole voksede op i et villakvarter,
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Hele familien synes, det er en fordel, at
der er flere etager, så de unge fx kan
holde fest i kælderen, uden at det generer forældrene på 1. sal. Der er plads til,
at de hver især kan have venner på besøg. "Selv om det nogle gange er hårdt
at skulle op og ned af trapperne tre gange, før man har husket det hele", supplerer sønnen Christian, som bor på 2.
salen.

og sådan et sted er det nærmest pinligt,
hvis man kommer til at kigge naboerne i
øjnene over hækken, husker han.
"Men samtidig med, at vores kvarter
godt kan ligne en landsby, så er det stadig by", understreger Ole. "Det er stadig
København."
Efterhånden som huspriserne i kvarteret
er steget, kunne man frygte, at det kun
var én type, der havde råd til at bo her.
"Men sådan er det heldigvis ikke gået.
Det er stadig en broget sammensætning
af mennesker, som bor her, og det er en
stor fordel", mener Ole.
Her skal vi bo
Ole og hans kone Gitte har boet på
Østerbro siden 1987. Først boede de på
Nygårdsvej og gik tit ture i kvarteret og
tænkte, at de gerne ville flytte herhen.
De flyttede imidlertid til Virum, men efter blot to måneder flyttede de hjem til
Østerbro og ind i Berggreensgade nr. 4.
De havde dog kastet deres kærlighed på
et hus i den anden ende af Berggreensgade. Så da hjørnehuset nr. 60 kom til
salg, købte de det.
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"Den eneste ulempe ved at bo her er, at
man aldrig bliver færdig med et hus",
siger Ole efter at have tænkt sig om.
"Der er altid noget, der skal ordnes. Og
når man har malet det sidste rum, kan
man starte forfra. Det er et stort arbejde!"
Nyt stakit fra naboerne
Ole, som er uddannet jurist, arbejder
som vicedirektør i Patientforsikringen.
Da han fyldte 50 år sidste sommer, havde naboer og genboer slået sig sammen
om at forære ham et nyt stakit, dvs alle
materialerne og arbejdskraften plus en
frokost. Så i løbet af én weekend fik de
savet og skruet og malet, så der nu står
et fint, hvidt stakit, som helt lever op til
haveregulativet.
"Jeg har tænkt at sætte en lille plade her
på stakittet, hvor der står Skænket af
taknemmelige naboer", siger Ole med et
glimt i øjet.
Bestyrelsen er ikke et serviceorgan
Mens Ole boede i nr. 4, lærte han flere
af de tidligere bestyrelsesmedlemmer at
kende, og de opfordrede ham til at gå
ind i arbejdet med husejerforeningen.
Og nu er han blevet formand for bestyrelsen.
Desuden er han far til de børn, som sørger for, at du, kære læser, får Kilden
smidt ind ad brevsprækken.
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"Vi, som sidder i bestyrelsen, gør det frivilligt, og egentlig er vi amatører. Vi gør
det con amore, og sådan skal det også
være. Det skal være drevet af fællesskabet, og det skal være sjovt at sidde i bestyrelsen. Den skal ikke bare administrere, for så kunne vi lige så godt betale en
ejendomsadministrator for at gøre det",
slår Ole fast.

"Jeg tror, den vigtigste opgave for bestyrelsen er at sikre, at der er opbakning og
engagement i fællesskabet. For eksempel må deltagelsen i Generalforsamlingen
ikke falde yderligere. Der skal helst komme flere beboere", mener han, og han vil
gerne finde flere måder at styrke fællesskabet på.

Det er sjovt at folk bruger os
Sådan fortæller Benditte Skyhøj
Olsen, næstformand i husejerforeningens bestyrelse

”Det var lidt tilfældigt, at vi endte her. Vi
havde kigget efter hus i flere år, men husene var alt for dyre. Men så i 1990’erne
blev de billigere, fordi der var krise.”
”Det var forår, da vi kiggede på huset”,
husker Benditte, ”og der var udsigt til de
lange baghaver. Der var så grønt og
flot.”
Vil ikke blive gammel her
”Men vi ender ikke vores dage i huset!
Det er ikke praktisk, når man bliver gammel.” Benditte har netop fået opereret en
hofte og derfor været gangbesværet i
flere måneder, så hun ved, hvad hun
snakker om. ”Næste gang flytter vi til
noget i ét plan – eller med elevator.”

Benditte bor i Hornemansgade med sin
mand. Deres to børn er blevet voksne og
for længst flyttet hjemmefra. ”Vi flyttede
ind i 1991, så vi har boet her i næsten 20
år. Vi kom fra Østerbro, og vi ville gerne
blive i området. Vi arbejdede begge i byen, og af hensyn til børnene var det vigtigt, at man hurtigt kunne komme hjem
fra arbejde,” fortæller Benditte. Familien
klarer sig uden bil – man kan cykle til det
meste.
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Men foreløbig kan hun ikke forestille sig
at flytte: ”Jeg kan lide tætheden; der er
altid nogen, man kan slå en sludder af
med. Da vi flyttede ind, var det et sølvbryllupskvarter, men siden er der kommet flere familier i gaden med børn, og
det er sjovt at følge dem. Men måske
kunne man sammen med andre i kvarteret lave et oldekolle i et af hjørnehusene,
etablere en lift og så alligevel blive her?”
Meldte sig til bestyrelsen
Til daglig arbejder Benditte som jurist i
Danmarks Radio, og hun har tidligere
desuden været aktiv i bestyrelser for
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børnehave og skole. For et par år siden
kunne hun tænke sig at lave den slags
arbejde igen, så hun meldte sig til bestyrelsen og blev valgt ind. ”Det er en måde
at involvere sig på og også at lære flere
at kende i kvarteret.”
I bestyrelsen er Benditte blandt andet
ansvarlig for haver og facader, og desuden den nye sag om postkasser.
”Jeg synes, det er vigtigt, at vi opretholder kvarterets særpræg, så man ikke
bygger i strid med reglerne eller fx opfører et forkert hegn”.
Hun kan ikke lide at være barsk, men
det undrer hende, når folk overskrider
reglerne – og det har den uheldige konsekvens, at det ”smitter”. ”Desuden er
det jo netop det ensartede og oprindelige
præg, som folk kan lide, og som holder
prisen oppe på husene”, understreger
Benditte.
Glade for at folk henvender sig
Heldigvis er beboerne nu begyndt at
henvende sig mere til bestyrelsen. ”Det
er sjovt, at folk bruger os. Vi får både

mails og opringninger flere gange om
ugen, hvor folk har spørgsmål. Og nu er
det begyndt at bære frugt, så der er flere, der spørger om råd på forhånd og
dermed undgår at gøre noget forkert,
når der skal ske ændringer i hus eller
have.”
”Det er ulykkeligt, hvis folk bliver nødt til
at rive noget ned, fordi det ikke lever op
til facaderegulativet. En beboer fik engang lavet en ny hoveddør efter mål af
den oprindelige. Men rudernes proportioner blev helt forkerte, så firmaet måtte
tage den nye dør tilbage. Den havde kostet 30.000 kr, men den kunne ikke bruges”, fortæller hun.
”Desuden har vi fået ændret proceduren,
når der skal søges godkendelse i kommunen, fx om en havedør fra stueetagen
eller nye vinduer,” forklarer Benditte.
”Sagen skal først sendes til os i bestyrelsen. Vi behandler den, og derefter sender beboeren sagen videre med vores
indstilling videre til kommunen. Hele
sagsbehandlingen går meget hurtigere
på den måde.”

Parkeringsproblemer
Sådan en henvendelse sad på en bil i vores område. Bilen tilhørte en gæst til en
beboer, som naturligvis blev ked af det.
Hun har derfor henvendt sig til os med
historien.
Alle ved, at parkering er et fælles problem, men vi løser det ikke på denne
måde. Vi må hjælpe hinanden på en positiv måde med at få plads til flest mulige
biler.
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Den lokale genbrugsplads
En dag kunne man se en spinkel kvinde
komme skubbende med en stor vogn
fuld af gulvbrædder til genbrugspladsen.
Det viste sig at være vognen til foreningens stillads, som nu fik en anden funktion. Et godt eksempel på, at man nu
ikke længere behøver at bruge bil for at
komme af med sit affald. Måske skulle
foreningen have en særlig vogn til dette
formål?

cykle derover. Som det fremgår af billedet, er det her en cykelanhænger, som
er fyldt med affald.
Mindre trafik
Da der engang blev lavet en trafikundersøgelse i kvarteret, viste det sig, at den
primære kørsel var os selv, der kørte til
og fra. Trafikken er måske blevet lidt
mindre, fordi vi nu har fået denne udmærkede genbrugsstation så tæt på.
Den forudgående bekymring for øget
trafik har vist sig at være overflødig.
Loppemarked
Husk også, når loppemarkedet er slut
den 27.8, kan man i stedet for at sætte
det, der er tilovers, til storskrald, stille
det i et skur derovre, beregnet til brugbare ting og bøger, så andre kan få glæde af det. Der er stor omsætning.
Borgervænget Genbrugsstation
Borgervænget 29

Vi tager ofte selv en tur forbi på cykel
med ugens aviser og flasker. Tænk, hvor
meget CO2 vi sparer, hvis det bliver en
vane for os beboere primært at gå eller

Åbningstider året rundt:
Mandag—fredag kl. 13-18
Søn- og helligdage kl. 10-17.

Kalender
Lørdag den 27.8.:
Loppemarked kl. 14 og
gadefest kl. 18.30

Kildens udgivelsesplan i 2011:
 Nr. 3 udkommer slut september.
Frist for indlæg: den 5. september

Tirsdag den 30.8. kl. 19:
Ekstraordinær Generalforsamling

 Nr. 4 udkommer start december.
Frist for indlæg: den 14. november

Lørdag den 10.9. kl. 10 – 16:
Kulturfestival i Kildevældsparken

Indlæg sendes til
kilden@strandvejskvarteret.dk
eller afleveres til redaktørerne,
se adresser på bagsiden.

Mandag den 31.10. kl. 17.30:
Halloween
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Leder
Som beboer i kvarteret kan det være
sjovt at følge med i salgsannoncer om
vores huse i Østerbro Avis. Her så vi en
annonce, hvor der bl.a. blev skrevet om
aktiviteterne i kvarteret, som en kvalitet
for en køber. Der stod blandt andet:
Det eftertragtede ”Komponistkvarter”,
en oase midt i storbyen, giver især børnefamilierne optimale muligheder. Der er
sociale arrangementer såsom fastelavn,
halloween, loppemarked mm.
Nu er en af disse traditioner netop vel
gennemført. På trods af lidt drillende
regn blev både loppemarked og grillaften en succes.
Det var godt, det ikke var planlagt til
lørdag den 2. juli, hvor der var skybrud,
og gaderne var som åer.
Det fremgår af referatet fra den meget
velbesøgte ekstraordinære general-

Husejerforeningen i Strandvejskvarteret
forsamling, at vi nu fortsætter med
YouSee i mindst 6 år endnu. Der er også
besluttet nogle fælles retningslinjer, så
de nye postkasser bliver ensartede og i
stil med kvarteret. Det hele foregik i god
stemning og med humoristiske forslag,
og forsamlingen gav udtryk for stor beundring for det store arbejde, som bestyrelsen på vores vegne har lagt i at
finde gode løsninger.
Som I kan se, mangler vi ikke stof, men
vi er ekstra glade, når vi får henvendelser fra beboere, som til dette nummer
hvor der er et indlæg om et fint drivhus,
et andet om tyverierfaringer og også et
om vores forhaver. Bliv endelig ved.
Efterårshilsner
Lise Fogh og Ulla Liberg
Redaktører

Forsidebillederne er taget fra en tagterrasse i Thomas Laubs Gade af vores fotograf Per Elvekjær

En statsminister i kvarteret
Den 15. september blev en ganske
særlig dag i Strandvejskvarteret, da en
af vores beboere vandt valget om at blive landets statsminister.
Vi kunne se vores smukke gader fra helikopterne på TV, og mange af os gik

spontant udenfor, så Helle kunne få en
hyldest med på vejen.
Et stort tillykke fra os alle i Strandvejskvarteret.
Bestyrelsen

Mange mødte op for at opleve et historisk øjeblik. Kvarterets børn blev interviewet, og Helle og
Stephen blev mødt af klapsalver.
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Referat fra
Ekstraordinær generalforsamling i
Husejerforeningen i
Strandvejskvarteret,
tirsdag den 30. august 2011,
kl. 19.30 på Svanemøllens Kaserne
Dagsorden
1.

Velkomst

2.

Valg af dirigent

3.

Afstemning vedrørende indgåelse af ny kontrakt med YouSee om levering af
TV-signaler mv.

4.

Beslutning og eventuel godkendelse af ændringer i haveregulativet som følge af den nye
postlovs regler om postkasser til gaden.

1. Velkomst
Bestyrelsens formand, Ole Graugaard bød velkommen. Bestyrelsen præsenterede sig.
Formanden indledte med en overordnet gennemgang af dagsordenens hovedpunkt: Afstemning
om indgåelse af ny kontrakt med YouSee. Generalforsamlingen (GF) bad i februar bestyrelsen om
at undersøge, om der fandtes alternativer til YouSee. Bestyrelsen har bestilt og modtaget en saglig redegørelse om et alternativt fællesanlæg udarbejdet af bl.a. Clement Harlang. Rapporten
”Eget fibernetværk til TV, radio og internet” ligger på hjemmesiden. Bestyrelsen har konkluderet,
at der ikke p.t. foreligger et muligt fælles alternativ til vores nuværende anlæg. Det foreslåede
alternative fibernet ville volde vanskeligheder, bl.a. fordi det skulle føres gennem kældrene i alle
huse.
Generalforsamlingen havde endvidere pålagt bestyrelsen at gøre et sidste forsøg på forhandling
af en kontrakt med YouSee. Det var resultatet af disse forhandlinger, som skulle til afstemning.
Der skulle træffes en endelig beslutning: skal foreningen have et fælles anlæg eller skal vi ikke.
For at sikre, at eventuelle tvivlsspørgsmål ikke skulle udskyde en beslutning, var Søren Espersen
og Alex Wahl fra YouSee inviteret til at deltage, således at alle spørgsmål kunne blive besvaret så
korrekt som muligt og eventuelle uafklarede forhold kunne blive afklaret.
Bestyrelsen har lagt kontrakten frem uden indstilling. Ole G. understregede, at dette ikke var udtryk for, at bestyrelsen frarådede indgåelse af kontrakten. Formålet var at sikre en så åben og fri
diskussion som mulig, og fordi bestyrelsen var klar over, at kontrakten pålagde en række husejere byrder, ligesom uopsigelighedsperioden gjorde de kommende års udgifter usikker. Bestyrelsen
kunne have ønsket sig en bedre kontrakt, men dette var så langt, som bestyrelsen havde kunnet
nå.
2. Valg af dirigent
Peter Lambert blev valgt. Peter konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med foreningens vedtægter og også var beslutningsdygtig i forhold til de beslutninger, som
skulle træffes.
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Der træffes beslutning ved almindelig stemmeflerhed. Der er 151 stemmeberettigede, heraf 30
fuldmagter.

3. Afstemning vedrørende indgåelse af ny kontrakt med YouSee om levering af Tvsignaler mv.
Indledningsvis henvistes til den udsendte redegørelse samt kronologi.
Claus Sølje fremlagde bestyrelsens redegørelse for problemstillingen. Det udsendte materiale var
konklusionen på 6-7 års diskussion om emnet. Mellemregningerne er ikke lagt frem igen. GF skal
tage stilling til én ting: YouSees forslag til kontrakt. Medlemmerne er kommet med mange reaktioner, som bestyrelsen har besvaret og lagt frem på hjemmesiden.
YouSees regning til foreningen vil være på: 375.000 kr.
1. Hvad får vi ud af kontrakten?
YouSee kabeltv+frit valg, mulighed for bredbånd. YouSee sikrer, at signalerne fungerer.
Hertil kommer en serviceaftale, som sikrer funktionen af systemet.
2. Hvad koster det?
Foreningen ønsker at undgå synlige kabelbakker på husenes facader mod gaden, hvorfor
prisen inkluderer både nedgravning af kabler under portene ved hjørnehusene og nedgravning af kabler i stedet for kabelføring på hjørnehusenes facader mod gården. Prisen er på i
alt ca. 3 mio.kr., heraf skal foreningen betale: 375.000 kr.
Abonnementspriser
Grundpakken betales som nu over kontingentet for alle husstande: 114,54 kr./md pr. husstand. Mellempakken koster 148,93 kr./md, oven i prisen for grundpakken.
Fuldpakken koster 248,49 kr./md oveni prisen for grundpakken.
Foreningens fællesaftale vil være billigere end YouSees listepriser, som er priser for individuelle kontrakter. Listepriserne kan ses på YouSees hjemmeside.
På et spørgsmål fra salen svarede Søren Espersen, at YouSee har haft et konstruktivt samarbejde med bestyrelsen, og at dårlige erfaringer fra bl.a. Lyngbyvejskvarteret betyder, at
man ikke ønsker at indgå individuelle aftaler med enkelte brugere, hvis den fælles aftale
ikke går igennem.
En anden spørger havde tilvalgt Fuldpakken direkte fra YouSee. Søren Espersen svarede, at
denne aftale ligeledes vil blive opsagt af YouSee, hvis den kollektive pakke falder. Der er 3
måneders opsigelse. Hvis der laves en fælles aftale kan disse ting fortsætte. Hvis man har
bredbånd eller IP-telefoni fra YouSee, bortfalder dette også ved et nej til aftalen. Alle vil få
3 måneders varsel også på andre pakker, d.v.s. grundpakke og mellempakke.
Der blev spurgt, om YouSees kobberkabler vil blive siddende, hvis aftalen ikke indgås. Der
var flere spørgsmål omkring den manglende æstetiske udformning af kabelbakkerne og
deres mulige nedtagning. Det blev oplyst, at YouSee for efterhånden mange år siden havde
købt kablerne af foreningen, og at man ikke påtænker at nedtage kabelbakkerne ved et
nej.
3. Hvad er ulemperne ved en aftale
Claus Sølje orienterede om, at vi binder os i 6 år til kontrakten med YouSee. Bestyrelsen
har forsøgt at forhandle en kortere kontraktperiode, men uden held. Der opsættes 48 bokse ved hjørnehusene og kabelbakker på gavlene i ca. 48 gårde ved hjørnehusene. I 24 går-
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de skal der graves kabler ned. Nedgravning vil ske enten i gårde tilhørende hjørnehusene
eller i nabogårde. Bokse og kabler vil blive siddende i princippet ”til evig tid”. Desuden vil
prisen på kabel-tv stige: I forvejen stiger mellempakke og fuldpakke hvert år. På et par år
er grundpakken steget med 27 %. YouSee bruger nettoprisindex til udregning af prisstigningerne. TV-kanalernes priser stiger desuden også. Det har ikke været muligt at få et
prisloft på stigningerne. En vedtagelse af aftalen betyder, at generalforsamlingen pålægger
alle husejere til at være parate til, at gravearbejde med mere kan foregå i deres gård. Aftalen koster foreningen 375.000 kr., som foreningen har mulighed for at betale på grund af
opsparede midler.

Foto: Per Elvekjær
Fra venstre Alex Wahl, YouSee, Chris Pethick, Claus Sølje og Søren Espersen, YouSee.
4. Hvad er ulemperne ved ikke at have en aftale
TV-signalet vil blive lukket om 3 måneder. Alle vil skulle finde egen løsning, f.eks. digital
stueantenne, hvilket for nogle vil være lidt besværligt. Boxer er en anden mulighed, der
kræver en boks til hvert TV-apparat. Der sælges desuden flagstangsknopper af Boxer, der
kan fungere som antenne.
Det er en ulempe, at der vil hænge kabler i kabelbakker bag på husene, hvis aftalen ikke
vedtages. Et medlem spurgte, om GF er det rette forum for afstemning om denne aftale?
Han henviste til en afgørelse i en andelsforening om balkoner, hvor de konkret involverede
skulle tage beslutningen selv. Han mente, at de 48 hjørnehuse er i undertal ved afstemningen, og at de vil få deres huses værdi forringet.
Claus Sølje bemærkede, at 3 bestyrelsesmedlemmer var hjørnehusejere, og netop den juridiske diskussion om generalforsamlingens hjemmel til at pålægge hjørnehusejerne ulemperne ved aftalen havde medført, at bestyrelsen havde indhentet et notat om spørgsmålet
fra foreningens advokat Peter Lambert.
Peter Lambert orienterede herefter om, at foreningen har til opgave at sørge for de fælles
ledningsnet. Dette kræver, at man kan komme ind i eksempelvis baghaverne. Husejerforeningen kan således godt pålægge enkelte husejere at skulle acceptere visse ulemper, som
var nødvendige for at kunne etablere og vedligeholde disse fælles ledningsnet. Problemstillingen er undersøgt, og der er juridisk hjemmel til, at GF træffer denne beslutning.
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Der blev spurgt, om YouSee kan hæve prisen udover markedspriserne i vores kvarter specielt. Søren Espersen svarede, at dette ikke var en mulighed, da alle kontrakter med ejerforeninger er ens.
5. Problemstillinger i forbindelse med etableringen
Der blev spurgt om, hvem der skal betale, hvis en husejer ikke giver adgang til sin gård således, at arbejdet blev stoppet. Claus Sølje sagde, at hvis der stemmes ja, skal alle følge
beslutningen. YouSee sætter et firma i gang med arbejdet, som - hvis nogen sætter sig
imod arbejdsplanen - vil fakturere bestyrelsen for merudgifter. Hvis flertallet siger ja til denne aftale, pålægger GF bestyrelsen at sikre, at arbejdet bliver gennemført, i sidste instans
med en foged og en låsesmed til at åbne døren. Det håber bestyrelsen dog ikke bliver nødvendigt.
Bestyrelsen er forpligtet til at søge disse udgifter dækket af den pågældende husejer, der
hindrer arbejdet.
Der blev spurgt, hvordan sker kablingen ind i huset? Søren Espersen orienterede om, at der
laves et kabeltræk, så hver husstand vil få sit eget signal ind i det nærmeste beboelsesrum i
husstanden, altså ikke toiletter og køkkener. Hvis man har hele huset, skal der ikke laves
ændringer. Desuden vil YouSee vurdere, om signalet er fejlfrit i alle husstande. I givet fald
sker der ingen ændringer.
Et medlem spurgte, om et responsum kan underkendes ved en domstol, og hvad der sker,
hvis en husejer vil føre en retssag. Claus Sølje sagde, at bestyrelsen ikke har overvejet denne mulighed.
Et andet medlem spurgte, hvorfor YouSee har 1 års opsigelse, mens foreningen har 6 år?
Alex Wahl svarede, at YouSee ønsker at få investeringen på 2,8 mio.kr. tilbage. Foreningens
vilkår svarer til alle andre ca. 12.000 husejerforeningers, da det er en standardkontrakt.
Der blev spurgt, om udgiften ved etablering af en ny husstand i et hus, hvor der skal trækkes et nyt kabel til huset, bæres af YouSee. Dette blev bekræftet af Søren Espersen.
Hvis et enfamilieshus har tv på 3 etager, kan man for egen regning bestille stik på alle etager som i dag.
Christian Sonne bemærkede, at foreningen er skabt i et fællesskab. Vi har alle nogle fordele
af fælles beslutninger. Han ville gerne have bekræftet, at aftalen følger den generelle prisudvikling. Dette blev bekræftet af Søren Espersen, da det står i kontrakten.
På forespørgsel vedrørende de konkrete kabelnedgravninger tegnede Claus Sølje problemstillingerne vedrørende kabelføringen ved hjørnehusene og husrækkerne på tavlen. Der skal
tages stilling til, om kabelføringen konkret bedst nedgraves på den ene side eller den anden
side af hegnet – afhængigt af de konkrete forhold. Desuden vil YouSee genetablere opbrudt
belægning.
Clement Harlang, der havde været med til at indhente rapporten om alternativer, orienterede om, at en højhastigheds fiberløsning ville få fibre lagt gennem kældrene. Knudepunktet
ville ligge på Østerbrogade. Denne løsning betyder, at vi ikke skal have skabe mv. Han
mente, at YouSees system er en gammeldags løsning. Kemp og Lauritzen kan således lave
et anlæg for 4,5 mio. kr.
Claus Sølje sagde, at bestyrelsen havde diskuteret oplægget og mener, at løsningen ikke er
mulig for os: det er ikke nemt at placere fibrene gennem kældrene, og det er et problem,
hvem skal stå for driften. Søren Espersen tilføjede, at Coax-kabling ikke er en gammeldags
løsning. Der er ikke problemer med at køre eks. 100 MB på Coax. Mængden af signaler, der
kan sendes via Coax, er steget voldsomt, og Coax er meget robust.
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Der blev spurgt, om YouSee om et år kan komme med nye krav om investeringer. YouSee
sagde, at de, hvis foreningen misligholder anlægget, kan opsige aftalen med 1 års frist.
Der blev spurgt, om man kunne kombinere boksen i hjørnehusene i haven med skraldespande og postkasser ved at rykke boksene ud i hegnene. Svaret fra YouSee var, at det
ville give mere gravearbejde, men at YouSee var åben overfor det i de konkrete tilfælde,
hvis ikke det medførte merudgifter.
Et medlem ønskede, at den opdatering af priser, der skete på nettet bør ind i kontrakten
og roste bestyrelsen for et flot arbejde og for en god pris. YouSee har været en barsk
modstander. Alex Wahl fra YouSee mente ikke, at forhandlingen havde været barsk, men
derimod lang.
6. Er der mulige alternative fællesaftaler til YouSee aftalen? Bestyrelsens svar her
er nej.
Claus Sølje orienterede om, at GF for 2-3 år siden havde vedtaget et forslag til kontrakt fra
YouSee. Det er den eneste fungerende fællesløsning på markedet. Bestyrelsen har talt
med andre udbydere, men de tilbyder alle individuelle løsninger.
Der blev spurgt, om et nej til YouSee ikke vil betyde, at vi mister den fælles forhandlingsstyrke, og om bestyrelsen har drøftet, om det er realistisk at vende tilbage til en anden
fælles løsning senere. Claus Sølje sagde, at det i givet fald ikke vil ske med den nuværende bestyrelse, da den ikke mener, at det er muligt at finde en anden stor fællesløsning. Det
kan ikke afvises, at det kan ske senere.
Herefter var der en række indlæg til beslutningen om kontrakten med YouSee, herunder
følgende argumenter: 6 år er ikke ret lang tid, bestyrelsen har arbejdet grundigt med sagen og er kommet med et godt oplæg, og andre udbydere vil volde husejerne vanskeligheder. Der blev desuden argumenteret med, at de fleste indvendinger går på æstetik - ikke
teknologi. Det blev foreslået, at YouSee kunne overveje, at kabelkasserne kunne flyttes, da
husene bliver meget grimme af dem.
Herefter gik man over til afstemning om forslaget, og resultatet var:
Ja til forslaget: 128 stemmer
Nej til forslaget: 22 stemmer
Ikke stemt: 1 stemme
Det blev hermed vedtaget, at bestyrelsen indgår aftalen med YouSee.

4. Beslutning og eventuel godkendelse af ændringer i haveregulativet som følge af den
nye postlovs regler om postkasser til gaden.
Bestyrelsen henviste til den udsendte indstilling med udkast til ændring i haveregulativ.
Ole Graugaard orienterede om, at bestyrelsen har forsøgt at få dispensation hos Post Danmark
og Trafikstyrelsen, som dog ikke har svaret endnu. Hvis vi ikke får den ansøgte dispensation,
skal vi have postkasser sat op ved gaden fra 1. januar 2012, og så vil GF’s beslutning være gældende.
Der er efter udsendelsen af indkaldelse til generalforsamling sket det, at bebyggelser med bevarende lokalplan kan bede om, at kommunen inddrages i planen for placering af postkasserne. Vi
har derfor bedt om et møde med Center for Design. Bestyrelsen ved ikke, hvordan det kommer
til at gå, men indtil videre er vores frist 1. januar. Vi arbejder stadig på, om det kunne være muligt at opnå en dispensation fra Københavns Kommune og Trafikstyrelsen.
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Forslaget som blev fremlagt, ville altså alene være gældende i det omfang, at det ikke lykkes bestyrelsen at få hel eller delvis dispensation fra postlovens regler.
GF skal tage stilling til det udsendte forslag om postkasser ved gaden. Bestyrelsen mener ikke, at
det er muligt at lave fællesindkøb af postkasser, som tvinger husejerne til at være med. Forslaget
går på, at postkasserne skal være så diskrete som muligt. Postkasserne skal stå inde i haven, det er forkert formuleret, at de ikke må overskride matriklen, det er derimod den naturlige grænse til gaden, der bestemmer placeringen. Bestyrelsen indstiller, at postkasserne bør stå vinkelret i
forhold til stakittet. Zinkgalvaniserede postkasser patinerer og bliver mere og mere grå og mindre
synlige. Tilsvarende for kobberpostkasser. De farvede postkasser må være jordfarver, passende
for kvarteret og afstemmes efter hegnet. De hvide er for synlige, hvis ikke der er et hvidt hegn og
desuden ser de snavsede ud, når de bliver gamle. Ved flere husstande i samme hus aftales det,
om der skal være fælles postkasse eller flere.
GF skal tage stilling til den udsendte formulering om postkasserne.
Inden afstemningen var der et par kommentarer om oplægget og om at gøre kvarteret til Post
Danmark fri zone mv.
Bestyrelsen ønsker ikke at opfordre til lovbrud, men kunne oplyse, at det er den enkelte husejer,
der er ansvarlig for opsætning af egen postkasse efter de nye regler. Bestyrelsen har kun en rolle
i forbindelse med, at de postkasser, der sættes op får en placering og et udseende, der i mindst
mulig grad påvirker kvarterets fællespræg.
Det blev foreslået, at bestyrelsens formulering af en anbefaling af en vinkelret placering gøres
mindre stringent. Bestyrelsen mente, at der med formuleringen var mulighed for parallelplacering,
hvor det er nødvendigt.
Afstemning:
Forslaget er vedtaget med en stor majoritet og få stemmer imod.
Da drøftelserne med Trafikstyrelsen er ikke afsluttet, vil beslutningen bortfalde, hvis bestyrelsen
kommer igennem med dispensationsansøgningen.
Ole Graugaard sagde tak for den store tilslutning til mødet og for den gode og positive diskussion
og udtrykte håb om, at der vil komme lige så mange til den ordinære generalforsamling fremover.
Referent: Grete Kladakis
Foto: Per Elvekjær
151 huse var repræsenteret på generalforsamlingen
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Seneste nyt fra bestyrelsen
Indkommet efter den ekstraordinære generalforsamling:
1.

Københavns Kommune har pludselig fået den ide, at sætte fire papircontainere på torvet. Det synes vi er en rigtig dårlig løsning, og vi skal derfor have et møde med kommunen.

2.

Vi skal nu til at etablere bump i nordgaderne og renovere legearealer i to af sydgaderne, inden det bliver for koldt.

3.

Vi skal gennemgå planerne for renovering af vores kabel-TV med YouSee og klarlægge
kabelføringen nærmere.

4.

Humleby har fået dispensation til postlovens regler om postkasser ud til gaden. Vi bruger det som argument over for Trafikstyrelsen, så vi også får dispensation.

5.

Bestyrelsen havde den 11. august 2011 møde med Center for Design og Center for
Byggeri. Her aftalte vi, at den ansøgningsprocedure som vi i efteråret 2010 havde aftalt
med Center for Design også blev gældende for ansøgninger, som husejere sender til Center
for Byggeri.
Dette betyder, at husejere, som sender ansøgninger om ændringer/byggeri på huse, gør
følgende:



husejeren sender ansøgning med beskrivelse af det ønskede projekt til husejerforeningens bestyrelse



ansøgningen skal indeholde en detaljeret beskrivelse af det ønskede projekts udformning, farvevalg mv.



bestyrelsen behandler ansøgningen, og sender husejeren sine bemærkninger til, om
bestyrelsen kan anbefale ændringen, herunder evt. om dette vurderes at kræve en
dispensation fra lokalplanen



husejeren sender herefter sin ansøgning til Center for Byggeri og vedlægger bestyrelsens bemærkninger



kommunen behandler sagen og sender denne til høring i bestyrelsen, som svarer. Da
bestyrelsen allerede har været i dialog med husejeren, bliver sagsbehandlingstiden
her ret kort.



Kommunen træffer afgørelse.

Denne procedure har i den senere tid også været brugt, men uden at vi havde fået indgået
en formel aftale med kommunen. Dette blev nu gjort på mødet i august, hvor den fælles
erfaring var, at proceduren havde vist sig tidsbesparende for alle parter.
Følg med på www.strandvejskvarteret.dk, og tilmeld dig vores nyhedsbrev.
Du kan også tilmelde dig vores gruppe på Facebook.
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Efter skybruddet
De fleste huse i kvarteret fik vand i kælderen ved skybruddet den 2. juli, og da
jeg gik gennem kvarteret den 4. juli var
det tydeligt at se, hvor meget der var
blevet ødelagt af vandet. Muligvis var
meget allerede blevet fjernet i løbet af
søndagen; men mange steder stod der
store bunker af affald.
Det er altså, hvad vi typisk har i kælderen: overskydende billeder, træplader og
materialer tilovers fra et byggeprojekt,
kasserede møbler, vintertøj, tæpper og
flyttekasser – tomme eller fyldte. Måske
har mange også benyttet lejligheden til
at få smidt noget ud, som blot har fyldt
op i kælderen.
”Det værste er måske de huse, hvor der
ikke står noget udenfor”, bemærkede en,
”for de er nok ude at rejse og aner ikke,
hvad der er sket”.
Intet er så galt,
at det ikke er godt for noget
Værst gik det nok ud over de familier,
som er flyttet ind for nylig, og som stadig havde deres ting stående i flyttekasser i kælderen.
Jakob og Susanne flyttede ind i Weysesgade i november sidste år, og de havde
stadig meget stående i kælderen. Blandt
andet mange kasser med bøger og plader foruden vintertøj, som alt sammen
måtte smides ud. ”Før vi flyttede ind her,
kiggede vi på huse i Kartoffelrækkerne,
og nu har vi hørt, at der har været endnu mere vand i både Kartoffelrækkerne
og i Humleby, fortalte Jakob, ”så vi har
været heldige”.
”Og nu har vi lært vores naboer at kende”, sagde Jakob glad. ”Folk har været
meget hjælpsomme og opmuntrende, så
det gode, er der kommet ud af det”. /lf

10
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Drivhuset i Kuhlausgade
Endnu et kig bag husene og ind i baghaverne afslører et charmerende initiativ:
et drivhus, som er placeret i skellet mellem de to baghaver, så begge huse har
adgang og glæde af det.

tivt store spejlende trekantede tagflader
giver drivhuset et let og luftigt indtryk,
ligesom det ikke dominerer så meget i
hver have. Byggematerialet er træ, de
steder, hvor der er kontakt med jorden,
trykimprægneret (...)
Fotos: Lise Fogh

Den ene af husejerne, Carsten Reiff, fortæller, at hans tidligere nabo Oluf
Greisen (af mange kendt som Luffe, vores tidligere kasserer), tegnede drivhuset, mens Carsten selv byggede det.
Initiativet er beskrevet i en artikel i Kilden i september 1983, her er et uddrag:

Bedet er hævet ca en halv meter over
jordniveau, så man ikke skal bøje sig så
meget under driften, og der er en dør fra
hver have, så man kan mødes i huset og
snakke dyrkningsprincipper, høste eller
få sig en lille en.”
Det fremgår i øvrigt af artiklen fra 1983,
at der med stort udbytte har været dyrket agurk, tomater, peberfrugter, cornichon og vandmelon. I juni 2011 var bunden dækket af de sødeste skovjordbærplanter, og oppe over gror en frodig vinstok, som i august bærer masser af
drueklaser – så smukt og eksotisk.
I det hele taget er det en meget charmerende og frodig have i Kuhlausgade nr 48
– foruden drivhuset er der rabarber, ribs
og forskellige krydderurter – og masser
af blomster. /lf

”FÆLLES DRIVHUS
Ved påsketid 1982 påbegyndtes et projekt i haverne bag Kuhlausgade 46 og
48, der skulle komme til at betyde forøget trivsel beboerne imellem, en markant visuel forøgelse af de små havers
areal og rum, og endelig en vis form for
udbytte.
Det fælles plankeværk blev revet ned, og
i skellet mellem haverne blev grundstenen lagt til et lille kvadratisk drivhus på 2
x 2 m og 2, 40 m i højden. Drivhuset anbragtes med to hjørner i skellet og et i
hver have, hvilket sammen med de rela-
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Er der mon flere spændende baghaver?
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Fra jurist til forfatter
Maria Grønlykke, der bor i Berggreensgade, debuterede som forfatter efter en
karriere som embedsmand i Energiministeriet. Læs her om hende og hendes
forfatterskab.
Maria Grønlykke debuterede med novellesamlingen Fisketyven i 2003 – og modtog Bogforums Debutantpris for den. En
fornem start på et forfatterskab, som nu
omfatter fem udgivelser. Fisketyven fortæller om folk og særlinge i et landsbysamfund på Fyn. Dialogen gengives i en
slags lydskrift og er umiskendeligt fynsk!
Som 8-årig flyttede hun fra Hornsherred
til Sydvestfyn med sine forældre, og det
er dette miljø, hun skildrer i sine noveller.

ministeriet i 1997, tilbød hun at skrive
enkle madopskrifter til forskellige fagblade. Hun fik dog aldrig svar, og så følte
hun sig fri til i stedet at begynde at skrive historier.
”Når man har arbejdet i et ministerium,
så kalder det jo på satire. Så jeg begyndte med en satire om centraladministrationen. Men den blev ikke antaget af forlagene”, fortæller hun, ”og det er jeg meget taknemmelig for – nu bagefter. For
så havde jeg aldrig fået debutantprisen.”
Derefter begyndte hun på novellesamlingen Fisketyven, som blev udgivet på
Gyldendals forlag.

Ministeriet som forfatterskole

”Det var en god skole for at skrive bagefter”, mener Maria om sin tid i Energiministeriet. Hun skulle dels skrive taler til
ministeren, dels henvende sig til meget
forskellige modtagere: elselskaber, andre
ministerier, lokalgrupper, etc. Så det
skærpede hendes sans for sproget.
Humor og satire
Undervejs havde hun også virket som
kogekone, og da hun opsagde sit job i

12

Foto: Lise Fogh

Før hun blev forfatter, arbejdede Maria
som jurist i Energiministeriet. ”Det var
en meget spændende tid”, fortæller hun
begejstret om at være embedsmand.
”Det var vanvittig sjovt, for da var Danmark vitterligt et foregangsland.” Det
var, mens det handlede om at sikre
dansk udnyttelse af olie og gas i Nordsøen og etableringen af Dansk Olie og
Naturgas – DONG. Maria deltog i møder
både med arabiske oliesheiker, A.P. Møllers folk, og elselskaber. Senere arbejdede hun med vindmøller. ”Dengang var
det ret nyt, så vingerne faldt af møllerne”, siger hun med et grin.

Hvor kommer inspirationen fra
Hendes seneste roman fra 2008 hedder
Sølvmanden, og den er baseret på en
autentisk person fra Assens, nemlig sølvvarefabrikanten Frederik Ernst, som var
samler af antikviteter, især porcelæn og
sølvtøj. Han udstillede dem i sit hjem,
som han åbnede for publikum. ”Der er
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fx et Flora Danica-stel til 24 personer”,
fortæller Maria.

nordmænd kan være morsomme”, siger
hun med et smil.

Det mærkelige er, at skønt Maria er
kommet i Assens i 40 år, kendte hun
ikke til Ernsts Samlinger indtil for få år
siden. Hun blev nysgerrig og søgte oplysninger om manden og samlingen, og
så opdagede hun, at der intet fandtes.
”Og så måtte jeg jo selv skrive historien”, siger hun. I arbejdet med at samle
informationer om manden, fik hun forskellige sjove materialer, fx hans pas,
der viste, hvordan han havde rejst rundt
i Europa og opkøbt antikviteter.

Foreløbig har hun ikke skrevet om vores
kvarter – ”det er for byagtigt; det er sjovere at skrive om folk på landet”. Hvad
hun nu er i gang med, vil hun ikke sige
noget om.

”Når man har besøgt museet, er man i
en mystisk stemning, og man tænker på
det aparte liv, han har levet. Men Sølvmanden er ikke en nøgleroman eller en
biografi over hans liv,” fastholder Maria,
”det er noget, jeg har digtet”.
I dette tilfælde var der en helt konkret
inspiration, men ellers bliver Maria
Grønlykke mest inspireret, når hun befinder sig i smukke landskaber eller arkitektur - ”det giver overskud”, siger hun,
”omgivelserne er vigtige”. For det meste
arbejder hun hjemmefra, men engang
skulle hun vente nogle timer på Falsled
Kro (som hendes forældre har etableret), og dér, i de smukke omgivelser,
skrev hun en hel novelle på en eftermiddag – noget der ellers kan tage lang tid.
Mens hun arbejdede på Sølvmanden,
tilbragte hun en måned på refugiet San
Cataldo i Italien, og det var meget frugtbart med den smukke udsigt over Amalfibugten.
H.C. Andersen og Erlend Loe
Maria kan ikke nævne bestemte forfattere, der har inspireret hende, men hun
beundrer H.C. Andersen, især hans fine
satire og hans ømhed. Desuden holder
hun meget af den norske forfatter
Erlend Loe – ”man vidste jo slet ikke, at
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Glad for kvarteret
Maria Grønlykke har boet her med sin
mand siden 1980. Deres tre børn er
voksne, og der er også kommet et barnebarn til. Oprindeligt flyttede de hertil,
fordi det var nemt med børnene. ”Her
var så mange børn, der legede på gaden, og så var det også centralt”.
Maria savnede dog stadig at bo på landet. ”Men jeg ved præcis, hvornår jeg
opdagede, at jeg var blevet glad for at
bo her”, siger hun og forklarer, at anledningen var, at en familie, som boede i
kollektivet Redeligheden i Berggreensgade, skulle flytte herfra. Maria og de
øvrige omboende tog derfor initiativ til
at lave en bog til dem med billeder, hilsner etc fra naboerne i kvarteret. Til sidst
skulle der tages et gruppebillede af dem
alle sammen foran huset. Da Maria som
fotograf så hele flokken stå der og smile,
tænkte hun: ”Det kan man ikke rejse fra
– alle disse glade, velkendte ansigter”.
/ul & lf

Maria Grønlykkes forfatterskab
1. Fisketyven: historier hjemmefra,
noveller, 2003
2. En lille sang om Stella: andre historier
hjemmefra, noveller, 2004
3. I morgen skinner solen, roman, 2006
4. Telefonboksen: fantastiske fortællinger fra Danmark, noveller, 2006
5. Sølvmanden, roman, 2008
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Kvarterets trafikekspert
Kvarteret har haft stor glæde af Adriaan Schelling, der er trafikekspert og som,
sammen med trafikgruppen, har taget initiativ til adskillige projekter og – ikke
mindst - haft tålmodighed og ihærdighed til at få dem gennemført.
Foto: Per Elvekjær

Adriaan ved trafiktællingen i august
Mange af Adriaan Schellings vågne timer
handler om trafik. Han er dels ansat i
Vejdirektoratet, hvor han især arbejder
med trafiksikkerhed, ulykkesanalyser og
undersøgelser af vejudformninger i forhold til sikkerhed. Dels er han en populær underviser på Ingeniørhøjskolen i
Ballerup, hvor han underviser kommende
diplomingeniører i trafik. ”Man får nogle
billige point som deltidslærer, når man
har erfaringer fra det virkelige liv”, siger
Adriaan beskedent om sin lærergerning,
som han helt tydeligt er meget glad for.
”Det er dejligt at inspirere unge mennesker, og de kan også mærke, at jeg er
meget engageret i trafiksikkerhedsarbejde”. Og det bliver ofte til mere end 37
timers arbejde om ugen.
Aktiv i trafikgruppen
Adriaans engagement i Strandvejskvarterets trafikaktiviteter tog sin begyndelse
på en generalforsamling for flere år siden. Adriaan gjorde opmærksom på, at
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et aktuelt forslag, der gik ud på at lave
indsnævringer af hjørnerne til tværgaderne for at nedsætte farten, både ville
blive meget dyrt, og desuden uden effekt. ”Og så måtte jeg jo indtræde i udvalget for at undersøge mulighederne”,
fortæller han med et smil. Og lige siden
har han været aktiv i kvarterets trafikgruppe.
Han fandt via en trafiktælling fra 2001
ud af, at tværgaderne havde meget lidt
trafik, og at det udelukkende var beboerne og folk med ærinde på gaderne, der
kørte der. Kun i Hornemansgade var der
mere trafik. Problemerne var i Kildevældsgade og i Landskronagade – ikke i
tværgaderne.
Lavere fart i Kildevældsgade
Torvet var allerede blevet fornyet; det
blev indviet i 1998. Men der blev stadig
kørt for stærkt i Kildevældsgade. Trafikgruppen udarbejdede derfor et forslag
om to porte i Kildevældsgade, som visuelt skulle angive, at nu kørte man ind i et
særligt område. Samtidig skulle kørebanen indsnævres, så to busser kunne passere hinanden, hvis de satte farten ned
til 40 kilometer i timen. Trafikgruppen
forelagde forslaget for bestyrelsen; det
Trafiktælling august 2011
For nylig arrangerede Adriaan en
trafiktælling, som skal vise, om Genbrugspladsen i Borgervænget har
betydet forøget trafik i vores kvarter.
Resultatet bringer vi i det næste nummer af Kilden. I alt 13 frivillige – foruden Adriaan - havde meldt sig til at
tælle biler og cykler i de berørte kryds.
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kom på generalforsamlingen, der stemte
for, og derefter til Københavns Kommune.
Forslaget kunne imidlertid ikke godkendes
af kommunen på grund af busselskabet,
men Adriaan og kommunen blev enige om
et kompromis mellem det oprindelige og
busselskabets krav. Og så kunne arbejdet
omsider sættes i gang. Resultatet er de to
brostensrygge i midten af Kildevældsgade, som betyder, at biler enten må køre
bagefter, hvis der er en anden bil eller en
cyklist, eller køre hen over brostenene – i
begge tilfælde nedsætter det farten.
Hele Landskronagade
Næste projekt drejede sig om Landskronagade, og her besluttede man, at det
ikke blot skulle gælde den del af gaden,
som omfatter vores kvarter, men hele gaden fra Vennemindevej til Østerbrogade.
Det krævede mange forhandlinger med
de forskellige andelsboligforeninger og
virksomheder, som bor i gaden.
Adriaan fortæller, hvordan Trafikgruppen
tilsammen udgjorde et rigtig godt team.
Selv stod han for det tekniske, Torkild
Groving havde de politiske kontakter,
Susanne Koren havde styr på beplantning
og jura, mens Jan Væver var god til forhandlinger. Det lykkedes derfor at opnå
tilslutning til planen fra alle parter, at
skrabe penge ind, få kommunens godkendelse og tilskud, og så få gennemført de
trafikdæmpende foranstaltninger plus beplantningen i hele Landskronagade.
Tålmodighed betaler sig
Adriaan lægger ikke skjul på, at det kan
være en sej proces at få realiseret en
plan. ”Det tager sin tid. Man må ikke tabe
modet, selv om der ikke sker noget i lang
tid. Sådan er det!”, siger han og trækker
på skuldrene. ”Så det er ikke nok med det
rent ingeniørmæssige. Der skal mere til:
beslutninger, processer og overbevisning.
Den næste sag drejer sig om bump i den
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nordlige ende af Hornemansgade - den
sag har ligget i kommunen i 1½ år”.
Sjovt at have indflydelse
”Alle har en mening om trafik, som betyder meget for folk”, siger Adriaan og fortsætter ”og det er sjovt at kunne være
med til at præge, hvordan der ser ud. For
eksempel i forbindelse med den nye Områdefornyelse i Skt. Kjelds Kvarter – eller
planerne for Østerbrogade. Der er mange
sikkerhedsproblemer dér. Det ville være
dejligt, hvis der var flere mennesker, der
ville gå ind i trafikgruppens arbejde. Som
gruppe har man jo meget mere indflydelse, end man har som privatperson”, understreger han.
Både bilist og cyklist
”København har markeret sig på verdenskortet med vores cykeltrafik – og det er
jo ikke sket på et øjeblik. Der er årtiers
arbejde bag det. Men cyklister er sårbare”, siger han som sikkerhedsekspert.
Selv er Adriaan både bilist og cyklist. Han
cykler for det meste – og tager cyklen
med toget, når han skal til Ballerup. Han
er meget glad for at bo her: ”Det er centralt i København: det tager 15-20 minutter på cykel til Kongens Nytorv.”
Han kan ikke komme i tanker om noget
negativt at sige om kvarteret: ”Jeg er et
tilfreds gemyt. Jeg fokuserer ikke på ting,
jeg ikke kan gøre noget ved. Jeg har et
dejligt hus, dejlige omgivelser, dejlige naboer. Så jeg har ikke tænkt mig at flytte”.
Og det kan vi andre være glade for!
/ul & lf
Interesseret i trafik og planlægning?
Kontakt gerne Adriaan, hvis du har lyst
og tid til at indgå i trafikgruppen:
Adriaan Schelling,
H.C.Lumbyes Gade 18,
a.h.schelling@gmail.com
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LÆSERNE SKRIVER:

Indbrud i kvarteret
Indlæg fra
Ploug Sørensen, HC Lumbyesgade
I løbet af en måned har vi haft to indbrud efter samme model:
I forhaven er der bord og stole samt et
cykeltag, hvilket er hyggeligt for os, men
samtidig hjælpsomt for en tyv, der vil
ind ad vinduet lige over cykeltaget. Det
er i sig selv ikke overraskende, at det
kan invitere til tyveri. Det overraskende
for os har været, at de nye vinduer fra
Outrup er så lette at brække op, at det
kun kræver en skruetrækker som brækjern stukket ind i haspehøjden. Hasperne
er spinkle, og skruerne i vinduesrammen
så korte, at det er et snuptag at bryde
ind.

Ifølge en låsesmed vil det være klogt at
udskifte de spinkle hasper med en kraftigere model med tilhørende længere
skruer (50mm) og evt. samtidig få sikrede låse i bund og top af vinduet, for efter
låsesmedens erfaring vælger tyvene de
nemme vinduer først, hvilket heller ikke
er overraskende.
Køn er al denne sikring bestemt ikke, og
det er naturligvis en smagssag, hvorvidt
man vil indrette sin bolig på tyvenes
præmisser, men det er tidkrævende at
rydde op efter indbrud, at kontakte politi
og forhandle med diverse forsikringsselskaber, og desuden er det ærgerligt, at
her bliver utrygt at være.

Brolægning versus klima
Indlæg fra
Carsten Reiff, Kuhlausgade
I de senere år er der sket en tilflytning af
mange familier med små børn, hvilket er
et gode for kvarteret med fornyelse og
nytænkning.
Desværre tænker de fleste familier ikke
på klimaet, CO2 (fotosyntese) og fremtiden, men kun på de små poder.
Forhaverne bliver brolagt i modstrid med
forhaveregulativet, men der bliver plads
til sandkasse, cykelskur og et utal af BRlegetøj.
Meningen med, at 50 % af forhaven skal
tilplantes, er blandt andet, at regnen ikke
siver ned i kældrene, men i stedet for i
bedet.
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Dette vil være en gevinst både for kælderejere og miljøet, samt for grundvandet, så vi kan bevare vort rene drikkevand.
Der opfordres hermed til at gøre vort
dejlige kvarter mere grønt.

Haveregulativet:
2. Haverne
Haverne skal holdes beplantede som
haver og må ikke være forsynet med
belægning på mere end halvdelen af
arealet. Plantevækst i haverne skal holdes indenfor hegnets afgrænsning og i
en sådan højde, at den ikke er til gene
for forbipasserende.
Læs mere: www.strandvejskvarteret.dk
> Dit hus > Regulativer > Haveregulativ
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Nyt fra foreningens Energigruppe
Af Jørgen Frederiksen og Søren Borch
Energigruppen har gang i mange ting. Vi
er 9 medlemmer, hvoraf 6 pt er aktive.
Her en hurtig oversigt over de aktuelle
sager:
 Energipjece: Københavns Energi
(KE) har udarbejdet en pjece på ca 12
sider om energiforhold i et typisk Kartoffelrækkehus. Vi er ved at omforme
den til en pjece for vores kvarter, som
KE vil trykke til os. Den kommer forhåbentlig senest i november.
 Filmprojekt: KE, 2100.nu og Miljøpunkt Østerbro har bevilliget penge til
at få lavet en ca 3 minutter video om
energispareråd for vores kvarter. Vi er
ved at caste "skuespillere" og lave historien. Den kommer forhåbentlig senest i november.
 Forbrugsstatistik og fuldmagter:
Vi har stadig optimismen i behold mht
at kunne stille udtræk fra KEs databaser til rådighed for alle i kvarteret, så
man kan vurdere sit eget forbrug ift
andres. Udtræk kræver din fuldmagt
jvf. websiden under Energigruppen og
modtages fortsat. 30 % af husstandene har allerede givet deres fuldmagt.
 Intelligent energistyring: Vi får testet et system til central styring og
fjernaflæsning af vand, el og varme.
Vi håber på at kunne fremlægge resultater i december.
 Klimavenlig el: Vi undersøger markedet for billige tilbud på grøn el. Forhåbentlig kan vi forhandle en rammeaftale hjem, som alle kan tilslutte sig
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individuelt. Mere sidst på året.
 Elbesparelse: Vi arbejder på sagen.
Fx om hvor meget det betyder med
sparepærer, moderne køleskab osv.
 Indstilling af fjernvarmeanlæg i
kælderen: Vejledning ligger allerede
på nettet. Kurser er afholdt. Men vi
følger fortsat sagen.
 Isolering af vægge: Det er slet ikke
let. Hvis du er interesseret, fx ifm
egen isolering, så kontakt os mhp at
bidrage til at udvikle viden på dette
felt. Det er et meget efterspurgt område, især for ende- og hjørnehuse,
som har tre ydervægge.
 Solceller på tage: Hvis du er interesseret, fx ifm reparation eller udskiftning af tag, så kontakt os mhp at
bidrage til at udvikle viden på dette
felt.
 Energigruppen på web: Det halter
stadig, men er på vej. Der er masser
af "ressourcer" i omverden, som vi vil
stille til rådighed.
 Samarbejde med andre byggeforeninger om energi: Det er så småt på
vej. Skabelonen til en fælles hjemmeside er lavet af folk fra Humleby. Se
www.byggeforeningsenergi.dk, som
dog endnu ikke har reelt indhold.
Andre ideer modtages, også gerne sammen med en person, der vil være drivende kraft på ideen.
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Solenergi, lige ud ad landevejen…
Af Søren Klokhøj, Energigruppen
Energigruppens helt snævre perspektiv:
”Vore huses energiforbrug”, kan angribes ad mange veje; adskillige af disse
eksempler opdages via hverdagens mange morsomme tilfældigheder. Også det
bredere perspektiv: Adfærd, vejrlig, politik og transport er væsentlige medspillere og inspiratorer i vores færd mod en
mere sparsommelig hverdag, med reduceret CO2 frigivning. Her følger beretningen:

Dan gjorde:
Udgangspunktet er en 3-hjulet ladcykel
af mærket ”Jernhesten”, som har høj
lasteevne. Se fotos. Cyklen er opbygget
helt traditionelt som den slags cykler, og
kan køres helt normalt - der er træk på
forakslen via pedalerne og en kæde. Dog
er følgende tilføjet:

Søren B. køber maling til sit hus. Udenfor butikken står en ladcykel med en påmonteret ”solcelle”. SB falder i snak med
chaufføren, og en uge efter får Søren K.
og -B. lejlighed til at studere den soldrevne cykel i detaljer:
Fotos: Søren Borch

Dan har selv konstrueret systemet med
elmotor og solceller

Konstruktøren Dan bor på Tagensvej, og
Dan har en fortid som maler, nu tusindkunstner. Dan havde brug for et transportmiddel, der kunne hjælpe ham med
at komme omkring; Dans muskler og led
er noget medtagne af mange år på malerstilladset. Hvad gør man?
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Der er i varekassens dyb tilføjet en elmotor, udviklet til el-cykler. Pedaltræk
og elmotor går til et 3-gears cykelgearnav. Her adderes med andre ord de
fælles kræfter, således at motoren er
dominerende, når man giver gas fra styrets gashåndtag. Dan har også sat et
differentiale på, så cyklen ikke trækker
skævt. Vi taler jo ikke om en hurtigløber,
og desuden styrer cyklen på baghjulet,
hvilket er helt fint – når det går adstadigt derudad. El-cykelbatterier fodrer
elmotoren.
Det var cyklen. Nu til kraftværket:
Batteriet kan (undtagelsesvis) oplades
fra enhver 230 Volts stikkontakt, via de
relevante kabler og bokse. Normalt oplades der med solcellen på varekassen,
idet denne celle - som i sig selv er for
lille til at trække cyklen direkte - over
dagens lyse timer suger solenergi til sig.
Denne strøm gemmes i 1 eller 2 MCbatterier, ligeledes opstillet i varekassen.
Efter passende opsparing kan der trækkes på energi-kontoen, og dette sker via
en boks, der fodrer el-cykel batteriet fra
MC-batterierne. Det hele fylder kun et
hjørne af varekassen, og er afstemt fint
såvel mekanisk som elektrisk.
Vupti betyder dette, at et fuldt opladet
batteri kan føre ejeren fra Tagensvej og
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køre- og gåmulighederne er ændret med
haveetableringen og senere med indførslen af stillegader, hestepærerne ses ikke
mere, skæret fra vinduerne er ændret
fra petroleumslamper til TV-skærmenes
brøl, varmt vand supplerer det kolde i
adskillige hjem, kommunikation over
hækken er erstattet af hektisk famlen i
tide og utide på en lysende skærm i frimærkestørrelse, og mange mener det
var et tab at afskaffe skolegang om lørdagen. Vi kunne blive ved.

til centrum af København og retur, uden
antydning af pedalkraft. En dags parkering på gaden i solskin (eller blot i dagslys) oplader ekvipagen igen, og næste
dag kan det atter gå mod storbyens fristelser. Eller til Korsør, Kohave eller
Kandahar.

Verden går videre. Dan har hygget sig
med dette eksperiment, og er lykkedes
fint med det. Vi andre kan inspireres til
selv at finde løsninger på vore små og
store energiproblemer, ved at se os omkring, at tale med dem der har gjort egne erfaringer, og gå i dialog med enhver,
der parkerer en spændende konstruktion
foran farvehandleren.

Ildsjæles vej til succes er ofte tornebestrøet. Her har vi en succeshistorie, hvor
den tekniske løsning er velfungerende,
den er sammensat af standardkomponenter, den kan selvbygges eller - om få
år – købes med hele kraftværksdelen
hos cykelspecialister. Solcellers pris falder, og vil fortsætte med at falde længe
endnu. Her er de anvendt meget lokalt,
til en specifik opgave. En velfungerende
prototype er født.
Kunne dette inspirere? Jo da! Vi lever i
en brydningstid. I vore huses levetid er
kakkelovnene med skorstene sløjfet,
brostenene er sløjfet, lokummerne er
sløjfet, den sociale profil er ændret,
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Artiklens forfatter afprøver solcellecyklen
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Ventilationskanal — mysteriet opklaret
Af Thomas Gram, Energigruppen
Først og fremmest tak til dem, som har
responderet på vores indlæg i sidste
nummer af Kilden om ventilationsristen i
facaden mod gården.
Ud fra den respons vi har modtaget, så
tyder det på, at hullet godt kan lukkes
til. Mange har allerede gjort det.
Kanalerne, som er forbundet til hullet, er
højst sandsynligt blevet brugt til ventilation af kakkelovne oppe på etagerne og
gruekedel i kælderen.
Vi har fået en fin tegning fra Torsten
Schlichtkrull - tak for det, Torsten. Tegningen viser, hvorledes kanalerne har
været anvendt.

Udsnit af originaltegning fra 1891

Vi kan af gode grunde ikke påtage os ansvaret for, om det er ok at lukke hullet.

Optoglas til bevaringsværdige vinduer
Af Jørgen Frederiksen, Energigruppen
Vi har gennem de
senere år gjort os
mange overvejelser over, hvordan
vi bedst kan sikre
og isolere vores
hus, så vi dels får
det varmere om
vinteren og dels
sparer på energien.
Vi har overvejet forskellige muligheder. I
vinteren 2010/11 satte vi plexiglas vinduer op på 2.sal. Det fungerede godt,
men var temmelig upraktisk, fordi det
ikke var muligt at åbne de store vinduer
og lufte ud.

Vi engagerede en dygtig håndværker,
som gav forslag til forskellige løsningsmuligheder. Han tilbød at skifte vores
vinduer ud med de dyre termovinduer,
men han anbefalede stærkt Optoglas til
vores gamle velholdte, originale trævinduer. Han understregede, at udgifterne ville ligge under halvdelen af nye termovinduer - og at effekten, varmeisoleringsmæssigt, er mindst lige så effektiv.
Vi valgte derfor Optoglas. Tre store vinduer, pris: 15.700 kr.
Vi er meget spændte på, hvordan det
kommer til at fungere, når vinteren kommer efter os.
Læs mere på www.Optoglas.dk

Så overvejede vi at få udskiftet det hele
til termovinduer, men det er jo en bekostelig affære.
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Brug Opslagstavlen på websiden
På Strandvejskvarterets hjemmeside findes en elektronisk markedsplads
Her kan enhver indrykke en annonce –
enten om noget man søger, eller noget
man har tilovers. Der er især mange
annoncer fra folk udefra, der søger bolig
i vores kvarter, eller interne annoncer
om ledige lejligheder i kvarteret. Men
der er også annoncer om cykler, udstyr
til børn og alt muligt andet.
Senest har der været udveksling af erfaringer om firmaer til at få renoveret tag.
Kilden har spurgt to brugere, om deres
udbytte af at bruge Opslagstavlen.
Let at finde lejere
Dorte ville gerne udleje to etager i sit
hus, og hun fik straks fem svar på

annoncen. Hun besluttede at udleje til
en af dem, der reagerede, og behøvede
derfor ikke at annoncere andre steder,
og det blev afgjort inden for kort tid.
”Hvis man skal leje ud, er det rigtig
godt, at de der søger, kender kvarteret
og gerne vil bo lige her”, siger Dorte.
Hurtigere at spørge over hækken
Marie, som flyttede ind i kvarteret for
nylig, benyttede Opslagstavlen til at få
gode råd til at finde den bedste børnehave til datteren. Der kom et par svar,
men på det tidspunkt havde familien
været nødt til at beslutte sig.
”Jeg vil muligvis bruge opslagstavlen
igen”, mener Marie, ”men må nok erkende, at det er meget mere effektivt at
spørge naboerne i stedet.” /lf

Svanemøllestranden
Foto: Lise Fogh

Nu er den officielle badesæson slut.
Livredderen er væk, og der er ikke længere grønt eller rødt flag om vandkvaliteten. Men for dem, der fortsætter bad-
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ningen, er der stadig en advarsel, hvis
vandet er forurenet. Så vil en rød lampe
lyse i toppen af flagstangen ved badebroen. /ul
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Fællesskabet kan være
vanedannende
Chris Pethick valgte Strandvejskvarteret, fordi han ville bo et sted, hvor folk
snakkede med naboerne
Foto: Per Elvekjær

ske, og der er ikke lange afstande”, siger
han, som har boet både i England og
USA. ”Men jeg kunne godt bruge et par
bjerge et eller andet sted”, fortsætter
han med et smil. Chris er nemlig naturmenneske: ”Jeg kan lide at komme ud”.
Han løber, og desuden ror han kajak
med sin kone. ”Så jeg er også glad for,
at kvarteret er tæt på vandet.” Han har
været bidt af kajakker, siden han var 14
år, og han byggede sin første kajak som
18-årig.
Fik tilbudt arbejde i Danmark

Da Chris for mange år siden havde været
til fest her i kvarteret, mente han, at det
opfyldte hans behov både for kontakt
med naboer og for mere plads. Nu har
Chris boet her i 26 år, og deler hus med
sin kone Jette plus to (halv)voksne sønner. ”Man hilser på naboerne, i modsætning til i et villakvarter, og dengang kunne man også købe ting på torvet”, mindes Chris. ”Fællesskabet kan ligefrem
være vanedannende, og der er mange,
som bliver boende her i årtier.”
Tæt på det meste
Andre fordele ved at bo i Strandvejskvarteret er, ifølge Chris, at det ligger tæt på
byen, og samtidig er det let at komme ud
i naturen. Der er kort til hans arbejde, og
der er supermarkeder i nærheden. I det
hele taget synes han, at tingene fungerer
i Danmark. ”Mange ting er uproblemati-
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Chris er vokset op i en lille by i Sussex,
syd for London, og han kom til Danmark
på grund at sit fag, som er teoretisk fysik. Han fik tilbudt en stilling i København, og i en periode arbejdede han både i Danmark og i USA. Nu er han pensioneret, men han har stadig sin gang på
Niels Bohr Institutet, hvor han dels forsker, dels vejleder studerende, især de
internationale studerende på instituttet.
”Instituttet har stærke traditioner for
forskning på højt niveau”, forklarer Chris,
”og det tiltrækker stadig mange internationale studerende.”
Selv har Chris modtaget flere internationale priser for sin forskning, fx den fornemme amerikanske Hans A. Bethe Pris,
der gives som anerkendelse for fremragende forskning inden for fysik. Det
fremgår af instituttets hjemmeside.
Delebil passer til vores behov
Chris’ familie har ikke bil, men de sidste
seks år har de været medlem af delebil-
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ordningen. ”Vi var nok nogle af de første
i kvarteret, som meldte os til”, mener
Chris. ”Det er rart at have adgang til en
bil. Og det er uproblematisk – ordningen
fungerer. Antallet af biler i ordningen følger med efterspørgslen, så der er flere
biler i sommerperioden og op til højtiderne”, forklarer han. Det hænder selvfølgelig, at der ikke er ledige delebiler, men
så kan man få en udlejningsbil gennem
ordningen. For tiden bruger familien delebil et par gange om ugen, og mest til
korte ture.
Bestyrelsen
som katalysator for aktiviteter
Chris har været med i husejerforeningens bestyrelse i 3½ år, og hans ansvarsområde er fællesarrangementerne.
Derfor har han netop haft travlt med loppemarkedet og gadefesten. ”Jeg er glad
for, at folk kom til festen, selv om det
regnede noget af tiden”, siger han. ”Der
var også en del der dansede, mest de
unge”.
”Jeg kan mærke, at der en masse folk i
kvarteret, som gerne vil gøre noget. De
aktiviteter vil jeg gerne støtte, fx Trafik-

Kalender
Mandag den 31.10. kl. 17.30:
Halloween
Søndag den 1.1.2012 kl. 0.45:
Nytårsfyrværkeri
Søndag den 1.1. 2012 kl. 14:
Nytårskur
Onsdag den 29.2. 2012 kl. 19.30:
Generalforsamling
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gruppen og Energigruppen, som laver
noget, vi alle har glæde af. Bestyrelsen
skal være en katalysator, som skaber en
stemning, så folk synes, det er sjovt at
gøre noget. Jeg er villig til at skubbe til
vognen, men bestyrelsen skal ikke gøre
det hele”, mener Chris.
Godt med forskellighed
Han lægger vægt på, at det stadig er
meget forskelligartede mennesker, som
bor i kvarteret, selv om priserne på husene er blevet meget højere. ”Vi er ikke
ens, og trods forskellig baggrund kan vi
være gode naboer. Man kan samarbejde
på det praktiske plan, selv om man ikke
tror på det samme. Som vi bor, kan man
ikke lukke sig inde – alle kan se, hvad
man laver”, fortsætter han.
Chris bor i den nordlige del af N.W. Gades Gade, og for nogle år siden holdt gaden en sammenkomst i en af sejlklubberne, for ingen har plads til alle. ”Det
ville være godt med et egnet sted, hvor
der var plads”, siger han, selv om han
godt kan huske, at planen om et fælleshus blev stemt ned engang i 80’erne.
/ul & lf

Fotos fra loppemarkedet af Søren Borch

Kildens udgivelsesplan i 2011:
 Nr. 4 udkommer start december.
Frist for indlæg: den 14. november
Indlæg sendes til
kilden@strandvejskvarteret.dk
eller afleveres til redaktørerne,
se adresser på bagsiden.
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Bestyrelsesformand
Ole Graugaard,
Berggreensgade 60,
T 3927 1307, M 2164 0399,
ole.graugaard@hotmail.com
Opgaver: Gader, fortove og
renholdelse (ansv),
Kontakt til Trafikgruppe

Næstformand
Benditte Skyhøj Olsen
Hornemansgade 22,
T 3929 3968, M 2023 6216
benditte.olsen@gmail.com
Opgaver: Haver (ansv),
Facader (ansv),
Postkasseprojekt (ansv)

Chris Pethick
Niels W. Gades Gade 34
T 3929 9111
pethick@nbi.dk
Opgaver:
Fællesarrangementer

Claus Steensen Sølje
Niels W. Gades Gade 32
M 3079 6495, claus@soelje.dk
Opgaver:
YouSee,
www.strandvejskvarteret.dk
(ansv)

Jan Væver
Kildevældsgade 13
M 2579 3333
jan.vaever@gmail.com
Opgaver:
Kloakker/rotter/el/vand
(ansv), Graffiti (ansv)

Grete Kladakis
H.C. Lumbyes Gade 52
T 2518 6628
lumbyesgade@live.dk
Opgaver:
Renovation/
papircontainere (ansv)

Lars Bjerregaard
Niels W. Gades Gade 44
T 2613 2600
lars.bjerregaard@hotmail.com
Opgaver: Kasserer,
Fællesarrangementer (ansv)

Niels Ingvartsen
Hornemansgade 29
T 3929 4218, M 2036 2008
niels@ingvartsen.eu
Opgaver:
Materielforvalter

Lise Fogh
Berggreensgade 50
T 3929 4126, M 5090 9214
Opgaver:
Redaktør Kilden (ansv)
kilden@strandvejskvarteret.dk

Ulla Liberg
Berggreensgade 54
T 3920 0757
Opgaver:
Redaktør Kilden
kilden@strandvejskvarteret.dk

Energigruppen: Jørgen Frederiksen, Kildevældsgade 9, jorgenff@gmail.com
Trafikgruppen: Adriaan Schelling, H. C. Lumbyes Gade 18, a.h.schelling@gmail.com
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Leder
Sagen om postkasser er ikke endeligt
afgjort ved redaktionens slutning. Læs
seneste i Nyt fra bestyrelsen på side 17.
Dér er også en opdatering på YouSeesagen.
Kilden kan afsløre, at Genbrugspladsen
heldigvis ikke betyder øget trafik i vores
kvarter – som beskrevet af Adriaan
Schelling på baggrund af trafiktællinger.
Læs om undersøgelsen på side 10.
I 2015 er det 150 år siden, at Arbejdernes Byggeforening i Købehavn blev
grundlagt for at sørge for bedre boliger
til arbejderne – nemlig blandt andet vores huse. Den begivenhed skal fejres, og
i samarbejde med de andre byggeforeninger er planlægningen allerede gået i
gang. Hvis du har lyst til at være med i
arbejdet, kan du kontakte Grete Kladakis
fra bestyrelsen (se bagsiden).
Derfor sætter vi også fokus på lokalhistorie i dette nummer. Vi fortæller
dels om et lokalmuseum og en ny bog

Kilden 2011/4, december 2011
Medlemsblad for
Husejerforeningen i Strandvejskvarteret
Udgives 4 gange om året. Oplag 450.
Redaktion: Lise Fogh (ansv) og Ulla Liberg
Indlæg kan sendes til
kilden@strandvejskvarteret.dk
Foto: Per Elvekjær m.fl.

om Østerbro, dels bringer vi en artikel
om de mange butikker, der tidligere
var i kvarteret. En af de sidste var fru
Collstrups viktualieforretning, som også
ses på forsiden af dette nummer. Fru
Collstrup døde tidligere i 2011.
Traditionen tro vil der være nytårsfyrværkeri på torvet kl. 0.45, og den
muntre nytårskur den 1. januar kl. 14.
Her synger vi sange af de komponister,
som har givet navn til vores gader, og vi
slutter med champagne og -galoppen.
Sangteksterne findes på hjemmesiden,
og der vil være ekstra eksemplarer til
uddeling på dagen.
Energigruppen har fundet ud af, at julelyskæderne næsten ingen energi bruger, så nu kan vi med god samvittighed
gå julen i møde.
Glædelig jul og godt nytår ønsker
Redaktørerne Ulla Liberg og Lise Fogh

Husk
HUSEJERFORENINGENS
GENERALFORSAMLING TIRSDAG
DEN 28.2.2012 KL. 19.30
Hvis du har forslag til generalforsamlingen, skal de være formanden i hænde
senest den 24. januar.

Tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri A/S

2

Kilden 2011/4

DET HISTORISKE HJØRNE

Butikker i kvarteret
Af Helmuth Ohmsen, ca 1990, redigeret af Lise Fogh i 2011
Oprindeligt var der mange forskellige butikker i kvarteret. Denne liste stammer fra Carsten Ohmsens far Helmuth Ohmsen, som boede her hele sit liv,
1911-2009. Optegnelserne beskriver kvarteret i hans barndom, dvs 1920’erne.
H.C. Lumbyes Gade:

Lokalhistorisk interesse

Nr. 1: Fiskehandel (senere Ryvangbilen)

Kildens tidligere redaktør Carsten
Ohmsen, Berggreensgade 16, er fjerde
generation af en familie, som har boet i
Strandvejskvarteret, siden det blev
bygget. Carstens oldefar Wilhelm
Ohmsen kunne fejre 50 års jubilæum på
B&W, og som ansat på B&W var han
blandt de første, der flyttede ind i de
nyopførte huse i 1898.

Her boede en far med to børn, Leo og
Astrid. Faren var tit fuld – tævede sønnen, og datteren var tidlig moden for
mænd. De havde bil, en gammel Ford
med tænding, der reguleredes ved rat og
choker, som betjentes af et stykke ståltråd, der stak ud gennem kølergitteret.
Sådan gjorde man, når man startede
med håndsving.
Nr. 3-5-7: Her boede legekammerater af
begge køn.
Nr. 9: Rulleforretning i Stue og Kælder.

Dennes sønnesøn Helmuth (Carstens
far) interesserede sig for lokalhistorie,
og Carsten har blandt andet bevaret
Helmuths optegnelser om butikkerne i
vores kvarter. Desuden har Carsten selv
skrevet flere historiske artikler i tidligere numre af Kilden.

På 2. sal boede en politibetjent, hvor jeg
somme tider var babysitter og fik billet
til Vesterbro Bio (ved siden af Saga ind i
gården). Han havde fribilletter, fordi der
var så meget ballade – Vesterbrodrenge
sad på balkonen og hældte vand i
hovedet på folk.
Nr. 25: Her boede spækhøker Nielsen.
Forretningen lå på hjørnet af Fanøgade –
hvor der nu er Smørrebrød. De var velhavende med egen bil. Der var en datter
Karen og tre sønner: Palle, Christen og
Eskild. Eskild blev senere en kendt
operasanger: Eskild Rask Nielsen, på Det
Kgl. Teater.

Helmuth Ohmsen på sin 95 års fødselsdag
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Nr. 33, hjørnet af Kildevældsgade:
Bager Nielsen
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Nr. 2: Mikkelsen Manufaktur.
Drenge kaldte ham Mikkel-røv. Han kørte
i en jumbe trukket af en lille islænderhest. Der var stald og parkering i
gården.

Nr. 18 eller 20: Her opvoksede en pige,
som vi andre børn sjældent havde kontakt med – men hun endte som den
kendte kongelige operasanger Kirsten
Hermansen.

Senere kom Lystrups Maler- og Tapetforretning. Lystrup flyttede senere til den
anden side af Landskronagader, der hvor
Arbejdstilsynet ligger nu, og han sluttede
på Vennemindevej – Lystrup ”var noget”
i sejklubben ved Svanemøllen.
Nr. 6: Her boede ”mutter Søgaard” – en
vrissen gammel kone, som bl.a. også
havde nøgle til den midterste pæl i gadespærringen. Ved hjælp af nøglen kunne
pælen lægges ned så brand- og sygevæsen kunne komme ind i gaden.
Skraldemanden havde selv nøgle, og
inden man gik i seng, satte man skraldet
ud på gaden i åbne spande. Det betød at
katte o.l. natdyr ofte havde væltet indholdet ud på gaden.
Natmanden eller Lortemanden kom om
natten og hentede de fyldte tønder fra
lokummet i gården. Hvis man kom sent
hjem, kunne man altid lugte, om han
havde været der.
Det var vigtigt, at man stillede en dram
på trappetrinnet, ellers kom natmanden
bevidst til at spilde på trappen. Natmanden havde desuden en kappe med klokker placeret under trappen. Klokkerne
skulle skræmme rotterne væk.
Nr. 10: Her boede kriminalkommissær
Nielsen. Det var bemærkelsesværdigt, at
tiggere og andre ”lovløse” aldrig ringede
på hos ham. Det var noget med, at de
skarnsfolk satte hemmelige mærker på
indgangene som advarsel til at forbigå
steder, hvor risiko for ballade forelå.
Nr. 12: mit barndomshjem, som rummer
en hel historie for sig. [Altså Helmuth
Ohmsens barndomshjem]
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Nr. 34: I hjørnehuset i Kildevældsgade
var der indrettet en cigarforretning, og
overfor på det andet hjørne [H.C. Lumbyes Gade nr. 36] var der også en cigarforretning (det hus har tidligere været
min morfars).
På hjørnet overfor [H.C. Lumbyes Gade
nr. 35] lå en Grønt–, Kul og Koksforretning, hvis ejer hed Nærh.
I H.C. Lumbyes Gade mellem Kildevældsgade og Berggreensgade kender
jeg ingen – mærkværdigt nok havde vi
børn aldrig kontakt med den ende af vores gade.
De øvrige gader ned mod Østerbrogade
(dengang Strandvejen) kan jeg ikke fortælle så meget om. Vi mængede os ikke
med andre gader – tværtimod eksisterede begrebet ”gadekampe”, og her kunde
et blåt øje og brådne pander godt blive
resultatet.
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Jo, det skal dog lige nævnes, at jeg selv
er født i Hornemansgade Nr. 14 for mange år siden.
Landskronagade:
I N.W. Gades Gade var der en skotøjsog skomagerbutik, med indehaver Madsen, og et Ismejeri hvis ejer hed Møller.
Er der brosten i gården?

En anledning, hvor samtlige gader mødtes, var sommeraftener på torvet i Kildevældsgade. Her kom traditionstro i mange år en sanger, Saxtorph Mikkelsen –
han stod på sin bils lad og sang alle
vemodige og muntre sange, af Jeppe
Aakjær og lignende – meget hyggeligt.

I Kuhlausgade boede en grønthandler –
O.Hilig. Han blev populær, da hans nevø
fløj over Atlanten.
I Weysesgade lå der mellem Kuhlausgade og Weysesgade i en høj stue et
”Hesteslagter udsalg”.
På den anden side af
Landskronagade:
På hjørnet af Fanøgade lå en Smør- og
Ægforsyning (Egely?), og på det andet
hjørne, hvor der nu er Smørrebrødsforretning, havde omtalte Spækhøker Nielsen fra H.C. Lumbyes Gade nr. 25 sin
Forretning.
For enden af H.C. Lumbyes Gade lå en
Osteforretning, og så på hjørnet af passagen (hvor der nu er værtshus) lå dengang manufaktur Ellegaard og senere en
damefrisør.
På det andet hjørne af passagen lå Grønt
- og Kul Koks.
Derefter fulgte en barber – og en spækhøker (nu Oste-Nielsen).
Så fulgte en rigtig gammel smedie, hvor
man kunne se, hvorledes man skoede
heste, og ved siden af kunne smeden og
andre læske ganen i restaurant Lystgaarden.
Derefter fulgte endnu en fin slagter, og
så begyndte muren ind til Teilmann med
pragtvilla og lille park helt ned til Strandvejen.
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Tilføjelse i 2011
Da jeg (Lise) flyttede ind i 1980, var der
endnu nogle butikker tilbage.
De fleste lå på torvet:
På hjørnet af Kuhlausgade (nr. 34) og
Kildevældsgade lå fru Collstrups viktualieforretning, og i Kuhlausgade 31 havde
Frisør Kvist sin salon.
Overfor på hjørnet var der en skomager.
På det næste hjørne, Kildevældsgade /
N.W.Gades Gade boede en ejendomsmægler og overfor var der et møntvaskeri.
På Landskronagade 38/Heisesgade 2 lå
købmand Madsen.
Og på hjørnet af Kildevældsgade og
Østerbrogade lå hhv. en isenkræmmer
og en kjoleforretning.
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Østerbro Lille Museum
For et stykke tid siden kunne man i
Østerbro Avis læse en artikel, hvor Ib
Thaarup fra Østerbro Lille Museum efterlyste beretninger fra det gamle Østerbro
til en bog, han er i gang med at skrive.

opmærksomme på samlingen, men af og
til kommer studerende, som skriver om
et lokalhistorisk emne.

Kildens redaktion opsøgte derfor museet i
håb om at finde sjovt materiale om
Strandvejskvarterets historie. Museet findes i Vibenshave på Nyborggade 9 i kælderetagen.
Og her træffer man så Ib Thaarup og Lisbeth, den daglige leder af museet.
Lisbeth ønsker
kun at opgive sit
fornavn og desuden, at hun af
uddannelse er
børnehavelærerinde – ”Vi er så
praktiske” tilføjer
hun.

Alt er ordnet og nummereret
Museet blev indviet for tre år siden, og
det er baseret på en privat lokalhistorisk
samling. Samlingen stod i kasser, indtil
man fandt lokalerne i Nyborggade. Nu
har Lisbeth efterhånden pakket kasserne
ud, sorteret, nummereret og udstillet
materialerne. Det drejer sig om billeder,
bøger, udklip, kort og artikler om Østerbro. Desuden er der mange genstande
fra gamle dage – fx en uniform, som
kvinderne i husmoderforeningens kor
havde på, når de optrådte.
Endvidere har den kendte Østerbrodreng
og kunstner Ib Spang Olsen doneret en
række grafiske billeder til museet.
Det er en imponerende indsats, som Ib
og Lisbeth m.fl. har gjort for at bevare
lokalområdets historie. Ikke så mange er
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Materialer modtages meget gerne
Om Strandvejskvarteret var der dog næsten ingen oplysninger, men både og Ib
og Lisbeth vil naturligvis gerne udvide
samlingen med materiale om det. Så hvis
du ligger inde
med noget eller
husker historier
fra gamle dage,
er du meget velkommen til at donere det til museet. /ul & lf

Østerbro Lille Museum
Vibenshave, Nyborggade 9, 2100 Ø
Åbningstid: Fredag kl. 10-12 og efter
aftale
www.detlillemuseum.dk
Samlingen har sin oprindelse i en lokalhistorisk samling etableret af Helge
Østergaard og Rigmor Hansen, som
drev den lokalhistoriske restaurant i
Nordre Frihavnsgade. Da de flyttede,,
blev samlingen købt af Nabo-Østerbro,
og Østerbro Lille Museum blev oprettet.
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Kulturfestival i Kildevældsparken

Lørdag den 10. september samledes
masser af besøgende i alle aldre og fra
mange kulturer i dejligt vejr på legepladsen i Kildevældsparken.
Det var Skt. Kjelds Kvarters Områdefornyelse som var primus motor, og mange
foreninger havde boder og fortalte om
deres arbejde. Der var opvisning af
kampsport og line dance, og man kunne
prøve at fægte hos fægteklubben eller
bage snobrød hos spejderne. En dreng i
kørestol fandt en ny sportsgren, han
kunne deltage i: Speed stacking!
Desuden var der biblioteket, lokalhistorisk forening og Nabo-til-Nabo-netværket, som kunne fortælle, at der var
20 besøgende, der havde skrevet sig på
en liste, og at det var folk fra forskellige
kulturer.
Da boderne stoppede ved 16-tiden, tog
musikken over. Imens var grillen i fuld
gang, og mange havde medbragt middagen og sad ved bordene på sportsbanen
og spiste.
Følg med i lokalavisen, for festivallen
gentages nok næste år. /lf & ul

Kilden 2011/4

7

KVARTERETS FORFATTERE:

Hanne-Vibeke Holst
Forfatteren Hanne-Vibeke Holst har boet her i kvarteret hele tre gange,
og husene optræder et par steder i hendes romaner.

des første mand boede i stueetagen, også når de var udenlands. Først i slutningen af perioden fremlejede de huset.
Hanne-Vibeke Holst startede med at
skrive børne- og ungdomsbøger allerede
i 1980 og blev snart meget anerkendt. I
1992 udkom Therese-trilogien, som blev
hendes store gennembrud som voksenforfatter.
Strandvejskvarteret
eller Kartoffelrækkerne?
I bogen Dronningeofret, den sidste af de
tre bøger i hendes anden populære trilogi, som beskriver det politiske miljø fra
et kvindeperspektiv, skriver hun følgende
overvejelser i forbindelse med et evt.
huskøb her i kvarteret:

Tre forskellige huse
Først boede Hanne-Vibeke Holst her som
ung journalistelev i 1982, i Weysesgade.
Og igen i 1984, da hun lånte forfatteren
Jytte Borberg’s lejlighed. Hanne-Vibeke
H. fortæller os i et kort telefoninterview,
at ”Jyttes lejlighed var et meget inspirerende sted at skrive. Stærkt moderne
forfatteragtigt med masser af bøger og
en kip på anden sal, som gav skrivepladsen en særlig atmosfære, som jeg har
beskrevet i bogen Kronprinsessen.”
Og sidst boede hun her fra 1986 til 1996,
sammen med sin daværende mand i et
hus, de købte i H.C. Lumbyes Gade. De
var dog i Bruxelles og Moskva en del af
tiden. Hendes to første børn er født her,
dvs. på Rigshospitalet. Moderen til hen-
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Hvad er det? Spørger hun og læner
sig frem.
– En boligannonce. Du ville jo gerne flytte. Der er et byggeforeningshus til salg ovre i H.C. Lumbyes
Gade. Et hjørnehus.
- Nå? Har du vundet i lotto? siger
hun tørt og holder inde med sit
vipperi. – Hvis du får det job, har vi
råd, siger han. – Vi kan da ta’ over
og se på det, ikke? (...) – Lad os
nu spise brød til, Thomas.
Manden Thomas tager dog senere selv
forbi med børnene og ser, at skiltet Til
salg stadig er der, og at huset er tomt.
Børnene undrer sig over, hvorfor han vil
se nærmere på det.
- Ikke for noget, siger Thomas og
strækker hals for at kigge ind af
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vinduerne. Umiddelbart virker huset velholdt og nyistandsat på den
fede måde. Med stort samtalekøkken i underetagen og den slags
lækkerier uden at være for mondænt. Lige noget for Charlotte. Hun
ville også være vild med stokroserne. - Skal vi købe det? spørger Johanne nøgternt (...)
Senere tager Charlotte også med over
for at se på huset.
- Her kunne du ha’ arbejdsværelse,
siger Thomas, da de står i andensalens tomme rum.
- Med mindre vi sku’ rive væggene
ned og lave et fedt soveværelse til
os? Charlotte nikker (...) Thomas
kunne flytte ind i morgen, hvis det
skulle være. Han har endda taget
en tommestok med for at måle op.
– Her er bare ikke så meget lys,
vel? indvender hun.
– Der er da nok lys til at sove! –
Jamen vil vi overhovedet ha’ et
byggeforeningshus? – Du har da
altid været vild med de huse. – Jo
men så var det måske sjovere at få
et inde i Kartoffelrækkerne, hvis
det endelig skulle være. – Der er
da skønt herude tæt på vandet! Og
ungerne behøver ikke at skifte skole. Lotte vi kan ikke blive i den lejlighed, vel?

træk, hvilket også gør sig gældende i
Norge. Her i Danmark, derimod, opleves
det mere kontroversielt hos nogle, og
det påvirker anmelderkorpset, for, som
hun siger: ”Når man træder på løvens
hale, brøler den”.
At hun imidlertid også har en meget stor
tilhængerskare i Danmark, er de mange
priser, hun har modtaget gennem årene,
et bevis på. I flere tilfælde har hendes
læsere været med til at pege på hende
som årets forfatter, som fx ”Læsernes
bogpris” i 2009. Men også hendes kvindepolitiske engagement har givet hende
diverse priser.
Nu bor Hanne-Vibeke Holst på Frederiksberg sammen med sin mand fotografen
Morten Buus og deres fælles søn. /ul

Populær i Sverige
Dronninge-trilogien er blevet til en tvserie, som for nylig er blevet vist for
anden gang i dansk tv. Den er blevet
filmatiseret af Sveriges TV, og det er
ikke tilfældigt. Hanne-Vibeke Holst har
en meget høj status der. Hun fremhæver
selv, at hun elsker at komme i Sverige,
fordi de er så positive over for hendes
forfatterskab. Hendes kvindepolitiske
engagement opfattes der som et positivt
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Hendes nyeste bog fra dette efterår
”Undskyldningen” er et familiedrama i tre
akter, som begynder i Nordjylland, hvor
hun selv er vokset op, og går videre til
København, Stockholm og til sidst Berlin.
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Genbrugstrafik
Trafikken i Strandvejskvarteret før og
efter åbningen af genbrugsstationen i
Borgervænget er uændret.
Af Adriaan Schelling
Baggrund
Da den nye genbrugsstation i Borgervænget åbnede 2. juni 2010, havde Husejerforeningen forinden bekymret sig: Ville
genbrugsstationen føre til en stigende trafik
igennem foreningens område? Foreningen
fik lavet en række trafiktællinger før og
efter genbrugsstationens åbning. Jeg planlagde og organiserede tællingerne, og
bestyrelsen påtog sig at skaffe frivillige til at
tælle. Her er resultaterne.
Tidspunkter
Der blev talt umiddelbart før genbrugsstationens åbning, nemlig søndag den 30.
maj kl. 13.30 til 15.30 og tirsdag den 1. juni
2010 kl. 15.30-17.30. I år har vi talt igen
på de samme klokkeslæt søndag den 14.
august og tirsdag den 16. august. Det var
planen at tælle på de tilsvarende ugedage
på samme årstid i foråret 2011, men den
plan måtte opgives, fordi bestyrelsen ikke
kunne skaffe nok frivillige til at tælle.
Hvor er der talt, og hvad?
Vi har talt disse steder:
1. Bellmans Plads-Bellmansgade/
H.C. Lumbyes Gade
2. Borgervænget-Edvard Griegs Gade/
Hornemansgade.
3. Kildevældsgade/H.C. Lumbyes Gade
4. Kildevældsgade/Hornemansgade
5. Ved eftertællingen taltes også ved genbrugsstationens ud- og indkørsel til Borgervænget.
De to første steder er kryds som biler til og
fra genbrugsstationen er nødt til at passere.
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De to næste er kvarterets eneste gennemgående gader mellem syd og nord.
Der er registreret køretøjer opdelt på
 Person- og små varebiler (under 2 ton
totalvægt)
 Person- og små varebiler med anhænger
 Store varebiler, lastbiler og busser
 Motorcykler og 45-knallerter
 30-knallerter
 Cykler
Resultater
Søndag eftermiddag kører der ca. 80 biler
og ca. 30 cykler pr. time til og fra genbrugsstationen. Tirsdag eftermiddag er det knap
50 biler og ca. 10 cykler. Denne biltrafik kan
genfindes på Borgervænget mod øst og på
Bellmansgade mod vest, men ikke på gaderne inde i Husejerforeningens område.
De 8 kort på næste side viser den maksimale timetrafik i tælleperioderne. Kortene til
venstre (med sorte tal) viser motorkøretøjer, og kortene til højre (med røde tal) viser
cykler og knallerter. Øverst står tællingerne
fra 2010 før åbningen - henholdsvis søndag
og tirsdag - og nederst står tællingerne fra
august 2011 på samme måde.
Det regnede ved tællingerne i maj/juni
2010, men det var almindeligt tørt augustvejr ved tællingerne i 2011. Sandsynligvis
derfor er der talt væsentligt færre cyklister i
2010 end i 2011.
Ved tællingen den 14. august kørte der ekstraordinært mange busser til og fra busdepotet i Borgervænget. Et triatlonarrangement spærrede vejene ved Nordhavn station, og alle busser der normalt har
endestation ved Nordhavn, skulle til Borgervængets busdepot i stedet.
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Brandkammen – husets sårbare sted
Vores huse er mere end 100 år gamle,
og stadigvæk er de bedre end meget
moderne byggeri. Men der er ét sted,
som er sårbart, og hvor der kan opstå
utæthed – nemlig ved brandkammen.
Brandkammen er den murede kam over
taget, som markerer grænsen mellem to
huse. Brandkammene er derfor fælles for
de to naboer, og det er et fælles ansvar
at vedligeholde dem.

En reparation som ikke helt følger
håndbogens anvisninger

Brandkammene
Brandkammene adskiller og markerer
hvert hus for sig i rækken. De består af
et antal skifter muret op parallelt med
tagfladen. De er afdækket med blådæmpede matte vingetagsten.
Brandkam der trænger til reparation

På mange huse er brandkammen forvitret og revnet, og en reparation er nødvendig. Ellers kan det give fugtskader
inde i huset, fx i øverste hjørne af trapperummet.
Det er vigtigt at sikre sig, at brandkammen bliver repareret efter de anvisninger, der står i Håndbog for husejere.
I må derfor henvise en evt. håndværker
til at følge håndbogen.
Det følgende citat er uddrag fra kapitlet
om vedligeholdelse med et afsnit om
Brandkamme:
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Brandkammene skal ved reparation opmures med det originale forbandt, profil,
farvemønster og teglsten af samme udseende, som de oprindelige, skal fortsat
anvendes, så flere af de skæmmende
røde sten undgås. (...)
Forneden afsluttes brandkammene med
en afdækning af zink eller tegl. Zinkafdækning er det oprindelige og giver en
mere effektiv afvanding end tegl. I overgangen mellem brandkamme og tag er
udført en forskælling, dvs. skiferstenene
er ført ca. 3 cm ind i en fals i brandkammene, og mellem de enkelte skifersten
er der anbragt et zinkindskud (med
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opbukket kant (red. tilføjelse)). Hele falsen er til slut fuget ud med mørtel. (...)
Håndbogen ligger som en pdf-fil på vores
hjemmeside: Strandvejskvarteret.dk >
Dit hus > Håndbog for husejere > Side
40 om Brandkamme.
/ul

Eksempel på korrekt reparation af
brandkam

Ny bog om Østerbro
Sidste forår blev der udskrevet en skrivekonkurrence, hvor man ville have
østerbro’ere til at beskrive det særlige
ved Østerbro både før og nu.

på, ved en lille reception på Jagtvejens bibliotek i starten af november.

Anledningen var en administrativ sammenlægning af områdets to biblioteker
til Kultur Østerbro.

Du kan læse mere
om bogen på bibliotekets hjemmeside,
og du kan bestille
et eksemplar til
89 kr. hos:
www.bod.dk.
/ul

Bogen hedder ”Mit Østerbro – ni historier om værtshuse, vovemod og vilde
drømme”.
De ni udvalgte historier er meget forskellige, hvilket der blevet givet prøver

Lyskæder i december
Af Ole Munck, Energigruppen
Energigruppen overvejede at skrive en
jule-opsang om unødvendigt elforbrug,
men det viste sig at bygge på fordomme:
Med LED-pærer er forbruget så lavt, at
det ikke er værd at tale om.

En kæde med 100 lysdioder bruger fx
kun 20 watt, dvs en tredjedel af en almindelig 60watt pære.
Ikke engang en tænd-sluk-timer til natten (40-50 kr) ville kunne tjene sig ind i
løbet af december.
Så ha' en god jul og en god samvittighed
fra energigruppen.
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Vinduer – bevares eller udskiftes?
Af Jørgen Frederiksen, Energigruppen
I vores kvarter, som omfatter 393 ejendomme, er der rig variation i de måder,
vi har valgt at vedligeholde, bevare eller
udskifte til nye vinduer.
Hvordan hjælper man sig selv bedst til at
vælge de rigtige forbedringer for den
bedst mulige energibesparelse i eget
hus? Der er flere muligheder at vælge
mellem, og det er klogt at sætte sig ind i
begrebet kvalitet, før man handler.
Markedet med tilbud til at hjælpe os med
at renovere vores vinduer gennem årene,
har været - og er stadig omfattende. Der
findes mange produkter og mange
kvaliteter, og der
sker en stadig udvikling. Det er et
samspil mellem
håndværksmestre,
som har noget at
byde på, og os,
der gør vores bedste for at få en
kvalificeret forbedring med henblik
Oprindeligt vindue med på varmebesparelse og økonomi.
midtersprosse
Forsatsruder

Forsatsruder på
oprindeligt vindue
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Der er mulighed
for at bevare de
gamle, oprindelige
vinduer, som udmærker sig ved, at
træet er af bedre
kvalitet (kerneved)
end træet i nye
vinduer. Jeg har i
sidste nummer af
Kilden fortalt, at vi

i vores eget hus valgte Optoglas for at
bevare de eksisterende, gamle vinduer.
Termoruder
Rigtig mange husejere har forsatsruder,
og jeg tror endnu flere har udskiftet til
termovinduer. De sidstnævnte har det
karakteristiske træk, at rammerne er
bredere og kraftigere end de vinduer,
som husene er
’født’ med, og derfor bliver lysningerne mindre.
Hvis man vælger at
investere i lavenergiruder/termovinduer, er der forhold man skal være opmærksom på.
I de seneste år er
der meget fokus på
- og udviklet forRenoveret vindue uden
skellige kvaliteter
midtersprosse
af - lavenergiruder.
De deles op i A, B og C-mærkning, og
måske har nogle anskaffet sig vinduer,
der ikke har givet den forventede varmebesparelse i forhold til den økonomiske
investering. Man
skal sikre sig Amærkning.
Energimærkningen
på vinduer er en
frivillig ordning
aftalt mellem vinduesbranchen og
Energistyrelsen.

Renoveret vindue med
midtersprosse

Læs mere på:
www.energivinduer.dk
og
www.energistyrelsen.dk
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Intelligent Energistyring
Af Christian Poulsen, Energigruppen

Vi har stillet vores hus på H. C. Lumbyes
Gade 4 til rådighed for et pilotprojekt
vedr. intelligent energistyring. Pilotprojektet sker i et samarbejde mellem
CPTECHCONSULT og Københavns Energi
(KE), som har stået for trækning af kabler, nye Danfoss termostater, installation
af ny vandmåler og fjernaflæsningsudstyr samt roder (Nokia). Dette arbejde
har stået på de sidste par måneder, og
alle de tekniske detaljer er efterhånden
på plads. Det eneste, som har drillet, er
et SIM-kort til roderen. Men ultimo november skulle det hele være oppe at køre.
Projektets formål
Projektet har til formål at afprøve og teste samspillet med fjernaflæsning og
komponenter til styring af energiforbrug
på husstandsniveau. Derigennem kan
man evaluere nye kommercielle services
til gavn for energibesparelser og øvrige
tiltag, som giver fordel for de involverede partnere – som husejer, energiselskaber og serviceydere. Der tages udgangspunkt i følgende opsummering og
hypoteser omkring ”nye services”.
Opsummering af formål med projektet:
 Spare energi til opvarmning for husejeren (varme + brugsvand) -> mindre varmeudgift
 Styring og automatisering, der gør
det lettere for husejere at spare energi og minimere udgifter sammen med
en øget komfort
 Større loyalitet for slutbrugerne omkring systemer fra KE -> kundeloyalitet
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 Energibesparelse for Københavns
Energi (bedre afkøling og mindre forbrug per husstand) -> CO2 & energisparemål hos slutbruger
 Ny indtjeningsmulighed for KE evt. i
samarbejde med andre energiselskaber -> nye forretningsmuligheder i
samarbejde med partnere (fx energiovervågning, energirapportering, individuel energirådgivning, CO2rapportering, prioritering af byfornyelse, bredbåndforbindelse, alarmydelser, sensorovervågning for indeklima)
 System der også kan anvendes som
AMR (automatisk målesystem) –
fjernaflæsningssystem for varme, el
og vand samt muligvis gas
 Mere optimal energirådgivning ->
bedre rådgivning og prioritering omkring tekniske løsninger.
Intentioner for projektet
Pilotprojektet, der inddrager et enfamiliehus i Strandvejskvarteret på Østerbro,
har til formål at afprøve ny trådløs
styringsteknologi som et supplement til
forbedret klimaskærm. Projektet skal
afdække de teknologiske muligheder til
fordel for slutbruger, energiselskabet og
andre service selskaber, som kan tænkes at se en fordel i denne business
case.
Projektet skal sætte og evaluere de
krav, der er til en sådan teknisk løsning
med henblik på de mulige udbredelsesmuligheder, der ville være i systemet for
KE’s slutkunder, samt at dele erfaringer
og markedsføre piloterfaringerne over
for andre fjernvarmeselskaber eller
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elselskaber, der indgår i de nuværende
partnerskaber med KE. Kravene omfatter
følgende overordnede kategorier:

 Fordele for elselskaber generelt:
Kundetilknytning, ekstra ydelse til
slutbrugere og energibesparelse.

 Teknisk: Stabiliteten af systemet, herunder kommunikation, installationsvenlighed (DIY mulighed) og muligheder samt begrænsninger.

På baggrund af pilotforløbet samt løbende erfaringer skal KE evaluere det samlede udbytte for at kunne tilbyde det til
sine kunder og synergi til andre segmenter som boligforeninger samt erhverv.

 Brugeroplevelse: Anvendelse af systemet for slutbruger samt læring omkring energiforbrug og -besparelse.
 KE fordele: Systemet som en ekstra
mulig indtjeningskanal direkte eller for
servicevirksomheder, som man ønsker
at samarbejde med. AMR-løsning,
energibesparelse samt loyalitet.

Vi glæder os til at komme i gang og se,
hvilke fordele vi kan opnå uden at der
skal bruges alt for meget tid på det.
Læs også om projektet på:
www.2100.nu/nyheder/2011/10/nytpilotprojekt-pa-østerbro/

Ølbunker
Af Maria Grønlykke
Fik I mon også for nylig en gul seddel
ind fra Bunker Beer? Jeg vil bare fortælle
at vi fandt frem til bunkeren i Edvard
Griegsgade og blev meget overraskede
over at have haft et så sjovt sted liggende i 'baghaven' i 2 år, uden at ane det ...

Edvard Griegsgade 14-16, www.bunkerbeer.dk
Åbent fredag 15-18.30 og lørdag 11.30-15

Han har et væld af fremragende
specialøl fra hele Norden, vi prøvede fire
af dem - de er hylende dyre, men de
smager ligeså hylende godt.
Jeg kan ikke mindes at have set et så
kvalificeret sortiment nogetsteds her i
byen, han har bl.a Per Kølsters øl som
smager uhyggeligt godt. Har i øvrigt arbejdet sammen med Kølster på Fuglebjerggård.
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Nyt fra bestyrelsen
YouSee
Bestyrelsen har haft det første opstartsmøde med YouSee, som er i gang med
at lave en plan over arbejdet hos hjørnehusene. De starter i Nordgaderne
(tættest på Kildevældsgade), og arbejder
sig så gennem kvarteret. Der vil blive
sendt brev fra YouSee til alle husejere i
kvarteret, hvori der vil stå en del praktiske informationer.
Derudover vil YouSee kontakte alle hjørnehusejere for at få adgang til deres
gård, så de kan se, hvordan arbejdet
bedst kan laves. Planen er at de får gravet så mange bokse ned på denne side
af frosten som de kan, og så genoptager
arbejdet i det nye år, når frosten igen er
ude af jorden. YouSee regner dog ikke
med det er meget de kan nå på denne
side af jul, og det meste af arbejde er
projekteret til at løbe fra starten af 2012
til oktober 2012.
Ønsker du flere informationer om YouSee-sagen, så er der på kvarterets
hjemmeside www.strandvejskvarteret.dk
oprettet en speciel YouSee-side, hvor
alle relevante informationer er samlet.
Du kan finde et link til denne side på forsiden af www.strandvejskvarteret.dk.
Har du spørgsmål angående YouSeesagen, så er du velkommen til at sende
en mail til bestyrelsen på
yousee@strandvejskvarteret.dk – af
hensyn til bestyrelsens samlede arbejdspres, beder vi dig dog om, at du først
har besøgt hjemmesiden for at se om du
kan finde de ønskede informationer der.
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Der vil også løbende blive sendt nyhedsmails ud til alle som er tilmeldt kvarterets nyhedsmail. Er du endnu ikke tilmeldt, så besøg www.strandvejskvarteret.dk – på forsiden (lige under
menuen) er der et link, hvor du kan tilmelde dig vores nyhedsmail.
Postkasser
Vi ankede i juni Post Danmarks afgørelse
om, at vi skal have postkasser ved gaden til Trafikstyrelsen. Vi har endnu ikke
fået nogen afgørelse.
Vi har imidlertid været på vandring i
kvarteret med Post Danmark, som skal
afgive høringssvar til Trafikstyrelsen. Det
var ikke så opmuntrende.
Høringssvaret vil formentlig være som
følger:
Vi skal alle have postkasser, og de skal
placeres mod gaden, formentlig med følgende undtagelser:
1. Huse, der er registreret som etageejendomme med flere husstande. Her
kan de placeres på facaden.
2. Huse i Kildevældsgade, dog undtaget
huse på torvet med forhave
3. Det er mere usikkert, om de vil give
dispensation til husene i Landskronagade, som har opsat hegn.
Når Trafikstyrelsen kommer med sit
svar, vil de også tage stilling til eventuel
fristforlængelse. Det er jo blevet sent, og
heller ikke så let at skaffe postkasser.
Følg med på Hjemmesiden og Facebook.
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Storby og landsby i ét
Grete Kladakis blev valgt som suppleant til bestyrelsen ved generalforsamlingen
i 2011. Hun er historiker, og hendes historiske interesse betyder, at hun også
værdsætter kvarteret for dets unikke tilblivelse. Til daglig arbejder hun i Uddannelsesministeriet som kontorchef i Styrelsen for Forskning og Innovation.
Grete flyttede til kvarteret med sin
græske mand i 1986, da de havde fået
deres første barn. De kom fra en lille
andelsforening i Linnésgade, men syntes, at der var ”for meget forurening for
de små lunger”.
De fandt hurtigt frem til, at de skulle bo
på Østerbro – i en lejlighed eller et hus.
Strandvejskvarteret opfyldte de mange
ønsker, de havde: det er i byen, der er
tæt til naboer, der er gode offentlige
transportmidler og et børnevenligt miljø.
Specielt Gretes mand Kyriakos, der er
civilingeniør og kommer fra Piræus, ville
gerne bo tæt på havet og i en slags
gårdhavehus. Grete stammer selv fra en
provinsby i Sønderjylland, og hun sætter
pris på, at der er en vis nærhed til andre
i kvarteret: ”her er mulighed for sammenhold, og det er tæt, men man er alligevel sig selv, og der er ikke den sociale
kontrol, som ofte plager de små samfund”, forklarer hun. ”Det er det helt rigtige valg, hvis man vil blive i byen.”
Hun fortæller, at flere af deres venner
flyttede ud til forstæderne, da de fik
børn. De vender nu tilbage til byen og
skal finde et nyt sted at bo, ”mens vi bare bliver boende – indtil vi ikke kan klare
trapperne mere!”
Grete indrømmer, at det kan være besværligt at bo med tre etager og trapper,
når man har små børn; de fik nr. to, da
de var flyttet hertil. ”Men ellers passer
huset til alt muligt”, mener Grete,
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”fx kan de store børn have en etage for
sig selv, og det er nemt at have gæster
fra udlandet boende”.
”Men der er meget at gøre i stand – det
har i perioder taget pippet fra os”,
erkender Grete.
Historisk vingesus
Grete synes, at det er fantastisk, at man
befinder sig så godt i huse, der er mere
end 100 år gamle. ”Tænk, hvor meget
der er foregået i kvarteret og i husene i
alle de år, siden de blev bygget. Det er
inspirerende at bo sådan et sted! Og så
er husene også sunde”, tilføjer hun med
et smil.
Måske skal man netop have den historiske interesse med for at sætte rigtig pris
på husene. Grete mindes, at de havde
besøg af en familie fra USA, som tydeligvis ikke kunne se eller forstå charmen
ved kvarteret. De syntes, det var nogle
underlige, små huse, uden store badeværelser etc. Det autentiske og historiske gjorde ikke det store indtryk på
dem.
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Sammenhold og traditioner

Hver bidrager med sit

Her i kvarteret er der ikke helt så meget
fællesskab som i Linnésgade, hvor man
spiste sammen hver aften. Men Grete og
Kyriakos havde dog i mange år en madklub sammen med gode venner.

Grete blev opfordret til at indgå i bestyrelsen, hvor hun er suppleant med ansvar for renovation og papircontainere,
og desuden indgår hun, hvor hun kan.
”Det er en fantastisk bestyrelse – alle er
entusiastiske og bidrager hver med sit”,
siger hun begejstret.

Sammen tog de med andre naboer for
en del år siden initiativ til en årlig sommerfest i den nordlige ende af H.C. Lumbyes Gade. Her starter man om eftermiddagen med aktiviteter for børnene,
og bagefter spiser alle sammen.
Traditionen med at fejre Halloween
stammer også fra H.C. Lumbyes Gade,
nemlig den sydlige ende, hvor amerikanske Jody i mange år har arrangeret den.
De sidste år er arrangementet udbredt til
hele kvarteret, og det var en stor succes
i år. ”Det gik fantastisk godt. Vi grillede
150 pølser, og de blev spist, så der var
rigtig mange, som deltog”, fortæller
Grete.

Hun synes, det er sjovt at være med til
at få rammerne om vores liv i kvarteret
til at fungere, og desuden er hun interesseret i byggeforeningens historie. I 2015
er der 150 års jubilæum for Arbejdernes
Byggeforeninger, og Grete vil gerne indgå i planlægning af, hvordan det skal
markeres. /lf & ul

Kalender
Fællesarrangementer

Kildens udgivelsesplan i 2012

 Søndag den 1.1.2012 kl. 0.45:
Nytårsfyrværkeri

 Nr. 1 udkommer i slutningen af marts
Frist for indlæg: 1. marts

 Søndag den 1.1.2012 kl. 14:
Nytårskur

 Nr. 2 udkommer i slutningen af juni
Frist for indlæg: 25. maj

 Søndag den 19.2.2012
Fastelavn

 Nr. 3 i slutningen af september
Frist for indlæg: 3. september

 Tirsdag den 28.2.2012 kl. 19.30:
Generalforsamling

 Nr. 4 udkommer i midten af december
Fristfor indlæg: 16. november
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Bestyrelsesformand
Ole Graugaard,
Berggreensgade 60,
T 3927 1307, M 2164 0399,
ole.graugaard@hotmail.com
Opgaver: Gader, fortove og
renholdelse (ansv),
Kontakt til Trafikgruppe

Næstformand
Benditte Skyhøj Olsen
Hornemansgade 22,
T 3929 3968, M 2023 6216
benditte.olsen@gmail.com
Opgaver: Haver (ansv),
Facader (ansv),
Postkasseprojekt (ansv)

Chris Pethick
Niels W. Gades Gade 34
T 3929 9111
pethick@nbi.dk
Opgaver:
Fællesarrangementer

Claus Steensen Sølje
Niels W. Gades Gade 32
M 3079 6495, claus@soelje.dk
Opgaver:
YouSee,
www.strandvejskvarteret.dk
(ansv)

Jan Væver
Kildevældsgade 13
M 2579 3333
jan.vaever@gmail.com
Opgaver:
Kloakker/rotter/el/vand
(ansv), Graffiti (ansv)

Grete Kladakis
H.C. Lumbyes Gade 52
T 2518 6628
lumbyesgade@live.dk
Opgaver:
Renovation/
papircontainere (ansv)

Lars Bjerregaard
Niels W. Gades Gade 44
T 2613 2600
lars.bjerregaard@hotmail.com
Opgaver: Kasserer,
Fællesarrangementer (ansv)

Niels Ingvartsen
Hornemansgade 29
T 3929 4218, M 2036 2008
niels@ingvartsen.eu
Opgaver:
Materielforvalter

Lise Fogh
Berggreensgade 50
T 3929 4126, M 5090 9214
Opgaver:
Redaktør Kilden (ansv)
kilden@strandvejskvarteret.dk

Ulla Liberg
Berggreensgade 54
T 3920 0757
Opgaver:
Redaktør Kilden
kilden@strandvejskvarteret.dk

Energigruppen: Jørgen Frederiksen, Kildevældsgade 9, jorgenff@gmail.com
Trafikgruppen: Adriaan Schelling, H. C. Lumbyes Gade 18, a.h.schelling@gmail.com
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Leder
Nu er det omsider blevet forår, men det
er ikke længe siden, at året blev skudt
ind med det traditionelle nytårsfyrværkeri på torvet. Og Nytårsdag samledes
over 100 beboere til Nytårskur, som i
år bød på nye vers af Knud Palsbo. Til
gengæld er Thomas Sandbergs bil ”Ford
Filharmonics” ikke længere blandt os –
men Champagnegaloppen klang alligevel
flot. Se billederne side 9.
Også fastelavn blev traditionen tro fejret med tøndeslagning og varm kakao. Vi
har fået disse billeder fra deltagere.
Første indlæg i bladet er bestyrelsens
referat fra generalforsamlingen. Et af
de punkter, der fik mange op af stolene,
var om papircontainere i vores område.
Desværre havde PET meldt afbud. Vi håber at få et indlæg fra dem i et af de
kommende numre.

I efteråret bragte Berlingske Tidende en
serie artikler om byggeforeninger i
København, deriblandt én om vores
kvarter med interview af et beboerpar.
Artiklerne kan efter aftale med forfatteren findes via et link fra Husejerforeningens hjemmeside til en af Berlingskes
hjemmesider.
Billeder på forsiden er bl.a. hentet fra det
samlede indkøb af postkasser, som en
beboer – via facebook – organiserede for
en større gruppe af husejere.
Husk, at husejerforeningen har vedtaget
fælles retningslinjer for ophængning
af postkasser i vores kvarter. Se hjemmesiden: Genveje > Postkasser > Hvilke
regler gælder for opsætning, og hvordan
skal postkassen se ud?
Forårshilsner
Ulla Liberg og Lise Fogh

Kilden 2012/1, marts 2012
Medlemsblad for
Husejerforeningen i Strandvejskvarteret

Redaktion:
Lise Fogh (ansv) og Ulla Liberg

Udgives 4 gange om året. Oplag 450.

Indlæg kan sendes til
kilden@strandvejskvarteret.dk

Tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri A/S

Foto: Per Elvekjær m.fl.
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Referat af Generalforsamlingen
Referat fra ordinær generalforsamling i Husejerforeningen
Strandvejskvarteret tirsdag den 28. februar 2012 klokken 19.30
på Svanemøllens Kaserne
60 huse var repræsenteret, heraf tre ved fuldmagt.

Dagsorden
1. Velkomst
2. Valg af dirigent
3. Bestyrelsens beretning (bilag var vedlagt)
4. Orientering fra Politiets Efterretningstjeneste om sikkerhedsarbejdet i kvarteret
5. Foreningens regnskab 2011 (bilag var vedlagt)
6. Forslag til beslutning (bilag var vedlagt)
•

forslag i tilknytning til eventuel kommunal overtagelse af kvarterets private
fællesveje fra Pierre Vincent, H.C. Lumbyesgade 53

7. Budgetforslag 2012 (bilag var vedlagt)
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen


på valg var Claus Sølje, Benditte Skyhøj og Chris Pethick



Benditte og Chris var villige til genvalg

9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt
-0Ad.1 Velkomst
Formanden, Ole Graugaard, bød velkommen. Formanden meddelte samtidig, at PET
desværre havde aflyst deres deltagelse. PET havde imidlertid lovet, at de senere ville
orientere kvarterets beboere om sikkerhedsarbejdet i forbindelse med, at vi har fået en
statsminister i kvarteret.
Ad 2 Valg af dirigent
Peter Lambert blev valgt.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt efter reglerne og at dagsorden også var udsendt i henhold til reglerne. Generalforsamlingen var derfor lovlig og
beslutningsdygtig.
Ad 3: Bestyrelsens beretning for 2011
Formanden indledte med at oplyse, at der i forbindelse med indkaldelsen af generalforsamlingen var udsendt en udførlig beretning for bestyrelsens arbejde i det forløbne år.
Derfor ville han ikke gennemgå denne, men alene knytte et par kommentarer til enkelte
væsentlige temaer:
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Trafik:
Parkeringsforhold er noget som optager mange. I forbindelse med etablering af genbrugspladsen blev det derfor besluttet at gennemføre en trafiktælling både før og efter
etablering.
Takket være Adriaan Schellings indsats ligger der i dag to meget fine analyser af trafikken i og omkring kvarteret.
Den glædelige konklusion er, at kvarteret overordnet set ikke er belastet af genbrugspladsen. Det betyder imidlertid ikke, at de udførte trafiktællinger er forgæves. Set i forhold til de meget store trafikale ændringer, der kommer til at ske i området i de kommende år, er gennemførelsen af trafiktællingen en vigtig dokumentation af trafikforholdene, som de var inden de kommende ændringer.
Nedlæggelsen af de mange parkeringspladser på Vennemindevej, rørføring i Edvard
Griegsgade og Bellmansgade samt havnetunnelarbejde de næste to år, har betydet, at
det nu er blevet yderst vanskeligt overhovedet at finde en parkeringsplads i kvarteret.
Bestyrelsen har rettet skriftlig henvendelse til Københavns kommune og gjort dem opmærksom på de ekstraordinære problemer, der er i øjeblikket. Københavns kommune,
Center for Parkering, har svaret, at de ikke har mulighed for at udvide parkeringskapaciteten i området og at de ikke agter at gøre yderligere.
Papircontainere:
Københavns Kommune, Center for Miljø, meddelte pludselig i sommer, at kommunen
ville stille fire papircontainere op på torvet.
Dette protesterede bestyrelsen imod, og her havde vi Center for Design som medspiller,
da de var enige i, at placeringen var uheldig.
Efter flere drøftelser med Center for Miljø endte det med, at kommunen ønskede, at der
på det nordlige hjørne af Kildevældsgade/ H.C. Lumbyesgade og det sydlige hjørne af
Kildevældsgade/ Hornemansgade, umiddelbart i forlængelse af plantebedene, blev placeret to store containere hvert sted.
Bestyrelsen har afvist at deltage i et sådan projekt og tilkendegivet, at man vil støtte de
berørte husejere i en klage, hvis der i så kort afstand fra deres indgange blev etableret
offentlig renovation. Kommunen svarede, at dette betød, at man i stedet ville pålægge
samtlige husejere en papircontainer, hvilket bestyrelsen har meddelt, i så fald må blive
udfaldet.
Bestyrelsen har herefter ikke hørt yderligere, men det må forudses, at der kommer krav
om, at alle husejere fremover skal have en papircontainer opstillet. Bestyrelsen vil naturligvis holde husejerne orienteret.
Der var spørgsmål fra husejere, som mente, at der måtte være andre løsningsmuligheder – at det ikke kunne være et valg om enten container til alle eller store, skæmmende
containere foran vinduerne ved fire hjørnehuse i Kildevældsgade.
Bestyrelsen er fortsat indstillet på alternative løsninger, hvis kommunen henvender sig
igen. Bestyrelsen vil imidlertid ikke kunne gå ind på løsninger, der pålægger enkelte
husejere helt urimelige vilkår.
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Kloakker:
Kloakkerne er under pres, hvilket ikke mindst skybruddet den 2. juli viste.
Gaderne:
Er nu alle blevet udbedret og der er kommet trafikbump, hvor vi havde vedtaget dette.
De sidste legegader er nu også renoverede.
Facader mv.:
Vi har en bevarende lokalplan, som betyder, at ændringer i facader og på hegn skal
godkendes af kommunen efter høring af husejerforeningen. Vi har i august aftalt en ny
og mere enkel procedure, hvor husejerne forelægger planerne for bestyrelsen der kommer med sin udtalelse, inden der søges om tilladelse. Det har betydet en forenkling og
kortere sagsbehandlingstid. Det er vigtigt at understrege, at høringen hos bestyrelsen
alene omfatter ansøgninger i henhold til den bevarende lokalplan – ikke andre ombygninger.
Forhaverne:
Bestyrelsen sender en ros til de mange husejere, som holder deres haver som haver iht.
haveregulativet - dvs. med græs og beplantning på flere forskellige måder. Men samtidig
finder bestyrelsen det meget beklageligt, at der er husejere, som fortsat brolægger deres
forhave i klar strid med kvarterets haveregulativ.
Fra bestyrelsens side må vi imidlertid erkende, at vi er magtesløse, da haverne ikke er
omfattet af lokalplanen, og kommunen derfor ikke kan gå ind i disse sager og pålægge
husejerne at overholde haveregulativet særligt fsva. belægningsgraden.
Bestyrelsen vil imidlertid kraftigt henstille til, at husejerne respekterer de regler, som vi i
fællesskab har vedtaget. Både af æstetiske årsager og for at regnvand kan løbe igennem
jorden og ikke ind i kældrene.
Træer:
Bestyrelsen har talt med husejere med meget høje træer, som skygger for naboers haver, eller som har træer med stort rodnet, som ødelægger kloakrør. Langt de fleste har
efterkommet foreningens henstilling om at fjerne træerne. De resterende tilfælde tager
bestyrelsen op med husejerne specifikt.
Kildevældsgade:
Bøgehækkene, som blev plantet som led i et projekt med Københavns Kommune, er flere steder både for store og brede, ligesom der er plantet andre hække og beplantninger i
fortovsarealet. Kildevældsgade er dermed kommet til at fremstå både mere lukket og
rodet end forudsat. Dette er noget, som bestyrelsen vil kigge på i den kommende periode i samarbejde med Københavns Kommune.
YouSee:
Den 29. februar skal bestyrelsen se på en prøvegård – nu går projektet nemlig i gang.
Kabler og bokse sættes op. Vi har fået et fint samarbejde med YouSee og problemer
drøftes løbende. Alligevel henstiller vi til, at den enkelte husejer løser eventuelle problemer med de enkelte håndværkere, inden I kontakter bestyrelsen.
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Der kommer breve ud til husejere, som skal have bokse og kabler. OBS: Vær hjemme
på de tidspunkter, hvor YouSee har meldt sin ankomst. Hvis YouSee skal ind med låsesmed, vil regningen blive sendt videre til den enkelte husejer.
Postkasser:
Selv om bestyrelsen arbejdede hårdt for at undgå postkasser i kvarteret, lykkedes det
ikke at få en dispensation. Huse med flere husstande kan dog søge om dispensation, da
de kan betragtes som ”etageejendomme”.
OBS: Der blev vedtaget en ændring i haveregulativet på generalforsamlingen i februar
2011. Her fremgår det bl.a. hvor postkassen må sættes op. Postkasser må f.eks. ikke
sættes op uden på hegnet.
Der var ros til bestyrelsen for dens bestræbelse på at undgå de skæmmende og unødvendige postkasser i vores kvarter.
Kommunikation:
Foreningen har Kilden, men vi bruger også nettet ganske meget hjemmeside og facebook. Vi anbefaler, at man tilmelder sig foreningens nyhedsbrev, for så vil man løbende
få meddelelser og nyheder.
Tak til uundværlige og vigtige personer uden for bestyrelsen:
Bestyrelsen vil takke alle de frivillige - uden dem ville kvarteret ikke være det, som det
er, nemlig et rart, levende og unikt kvarter. Takken rettes særligt til:
 Adriaan for sit store arbejde med gennemførelse af de seneste forbedringer af gader
 Maibritt Bager for gennemførelse af fastelavn
 Anette Friis Jakobsen, der var aktiv ved gennemførelse af Halloweenarrangementet
 Berend Christian og Martin Gabler, som stod for et flot fyrværkeri
 Knud Palsbro og Thomas Sandberg, der stod for nytårskuren den 1. januar
 Marainne Kleist som på eget initiativ organiserede indkøb af postkasser
 Adriaan Schelling og medvirkende tælleres indsats med trafiktællingen
 Søren Borch, Jørgen Frederiksen m.fl. for deres store arbejde i energigruppen.
 Niels Ingvartsen – vores materielforvalteren – som omhyggeligt tager vare på brøndskovle mv.
Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.
Ad 4. PET
Udgik grundet afbud.
Ad 5. Foreningens regnskab 2011
Bemærkninger til regnskab:
Mindre afvigelser, som bl.a. skyldes et målerskab, som gik i stykker, Kilden som bestyrelsen har ønsket at gøre mere attraktivt (i farver) samt oprydning på foreningens
hjemmeside, som var ved at ”gå ned” grundet spam.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet.
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Vi har ingen kontingentrestancer.
Ad 6. Forslag til beslutning
 Forslag i tilknytning til eventuel kommunal overtagelse af kvarterets private fællesveje fra Pierre Vincent, H.C. Lumbyesgade 53.
Bestyrelsen har sympati for forslaget, men kommunen har ret til at overtage, og foreningen kan ikke stille krav om visse betingelsers opfyldelse, inden kommunen eventuelt måtte overtage vejene. Dertil kommer, at det kan være uhensigtsmæssigt, at bestyrelsen ikke på forhånd er bundet af beslutninger, og dermed afskære bestyrelsen muligheden for en forhandling.
Med forslagsstillerens accept tilsluttede generalforsamlingen sig bestyrelsens tilkendegivelse om, at et eventuelt konkret forslag eller krav fra Københavns Kommune om overtagelse af de private fællesveje vil blive forelagt generalforsamlingen til drøftelse og
eventuel godkendelse, hvis det bliver aktuelt.
Ad 7. Budgetforslag 2012
Foreningen har en budgetmæssig overskridelse, som dog ikke er en ”rigtig” overskridelse. Baggrunden er:
 YouSee: 375.000 kr. indtægt og udgift matcher hinanden
 Formue på over 1 mio. kr og det er der ingen grund til, men vi afventer
 Leje af materielkælder stiger – der har været varslet lejeforhøjelse (lejen harværet
uændret i mange år)
 Halloween og andre fælles særarrangementer.
Kontingent vil stige til 2.525 kr., dog kun 2.425 kr. for Østerbrogade. Stigningen bunder i den nye YouSee grundpakke, der stiger til ca. 1.500 kr.
Generalforsamlingen godkendte budgettet.
Ad 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen
 Benditte Skyhøj og Chris Pethick blev genvalgt til bestyrelsen
 Grete Kladakis blev valgt som bestyrelsesmedlem
 Ole Graugaard og Jan Væver fortsætter i bestyrelsen
 Som suppleanter blev valgt:
Dorte Nørby, Hornemansgade 15 og
Claus Engelsen fra H.C. Lumbyesgade 61.
Claus Sølje, der ikke genopstillede, blev takket for ved siden af bestyrelsesarbejdet – at
have lagt mange ressourcer i forbindelse med løbende opdateringer af nyhedsbrev,
hjemmeside og facebook
Ad 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
Jørgen Frederiksen og Søren Friis-Mikkelsen blev genvalgt.
Ad 10. Eventuelt
a)

Skybrud

Hans Blatt Bendtsen fra Kuhlausgade 20 fortalte om deres forestående projekt, hvor de
ville lave en ekstra brønd og nye kloakrør, som kunne ”lukkes af” ved oversvømmelse i
Kilden 2012/1
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allerede eksisterende kloaknet. Arbejdet blev udført for at forhindre en gentagelse af 2.
juli, hvor deres udgravede kælder havde stået under 70 cm vand.
Præsentationen var spændende og affødte en debat om, hvad husejere kan gøre, om
det hjælper (for det vand, man forhindrer i at komme ind i egen kælder, siver så bare
ind til naboen), at en kælder er en kælder og ikke skal bruges som beboelse mv.
b)

Kilden

Lise Fogh og Ulla Liberg fortalte om deres første år som redaktører af Kilden. Der er udkommet fire numre af Kilden. Bladet har fået et nyt layout, er i farver, og arbejdet er
spændende. Redaktørerne indkalder til et åbent idémøde søndag den 18. marts.
c)

Energigruppen

Søren Borch fortalte:
i. Om et projekt, hvor muligheder for isolering af ydermure og vinduer undersøges
ii. Fælles tilbud på grøn energi
iii. LED–mulighederne undersøges
iv. Statistik over vores forbrug
v. Delebiler – som medlem af husejerforeningen kan man kan abonnere til nedsat pris.
Til slut
 takkede dirigenten for god ro og orden – og en god debat
 takkede formanden dirigenten for igen at stille sig til rådighed som dirigent
 takkede forsamlingen bestyrelsen og de mange frivillige for indsatsen i det forløbne
år.
DET HISTORISKE HJØRNE

En generalforsamling i 1897
I det andet nummer af Kilden, som udkom i april 1981, gav den daværende
formand Ole Faurhøj et indblik i forholdene i kvarteret for mere end 100 år siden:
Den 16. februar 1897 afholdtes der ekstraordinær generalforsamling med bl.a.
følgende punkter på dagsordenen:
1.
Det reviderede regnskab for julefesten fremlægges
2.
Forslag fra bestyrelsen om at anvende overskuddet fra julefesten til en
fastelavnsfest, som legepladsudvalget
agter at afholde for samtlige børn i kvarteret.
Ole Faurhøj
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Regnskabet for julefesten blev godkendt,
og der bragtes festudvalget en tak. Endviderre vedtoges det at bruge overskuddet kr. 23.34 til en fastelavnsfest.
På den ordinære generalforsamling vedtoges det at bevilge 25 kr. til legepladsen. Den ordinære generalforsamling afholdtes den 5. april 1897 og allerede den
5. oktober afholdt man en ny generalforsamling (de var dengang halvårlige). Her
blev regnskabet for foreningen godkendt,
kassebeholdningen var – kr. 111,43.
Men ikke nok med det. Man nåede at afholde en fjerde generalforsamling i dette

år. Den 7. september 1897 med dagsordenen: Skal foreningen afholde en julefest? Dette blev enstemmigt vedtaget,
og man bevilgede op til 70 kr. af foreningens kasse til formålet.
Ole F.
Det er godt, at vi ikke skal have fire generalforsamlinger på et år, og at vi har
valgt en bestyrelse til at forvalte vores
økonomi, men det skal jo ikke afholde
andre fra at tage nye initiativer.
I Kilden fra 1981 er der både nævnt initiativer som en musikaften, fællesspisning
og en teatertur. /ul

Nytårskur 2012
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Forhaverne gør forskellen
Interview med Jan Gehl, arkitekt og professor, international ekspert i byrum
og byplanlægning i menneskeskala
Jeg spørger, hvordan vi kan ændre
vores torv på Kildevældsgade, så det
bliver et mere indbydende byrum. ”I
har trafik på fire sider – det fungerer
aldrig,” svarer Jan Gehl. ”Pladsen er
jo anlagt som en formel plads, der er
symmetrisk. Hvis den skal have
brugsværdi, skulle man flytte al trafikken til skyggesiden, og så indrette
fodgængerplads i solsiden.”
Trafikhavet
”Jeres kvarter er ikke slet så godt
som de to andre byggeforeningskvarterer, Kartoffelrækkerne og Humleby,
for I har trafik igennem ”. Sådan indleder Jan Gehl lidt nedslående vores
samtale. ”De andre kvarterer ligger
som lommer i trafikhavet – men de
lommer har I jo på hver side af Kildevældsgade.”
Trafikken spiller en stor rolle for livet i
gaden. ”Et lavt trafikniveau, som hovedsageligt udgøres af de lokale, betyder, at børn leger ude i gaderummet, og at folk krydser gaden og taler
med hinanden. Jo flere der bruger
udearealerne, jo flere ting sker der”,
fortæller Jan Gehl.
I sin bog ”Livet mellem husene” omtaler Jan Gehl en undersøgelse af tre
ens gader i San Francisco. Deres situation ændres, idet der trængte trafik
ind i den første gade, og lidt i den anden, mens den tredje gade forblev
uden nævneværdig trafik. Da man ti
år efter undersøgte gaderne, viste det
sig, at langt flere kendte hinanden i
en tredje gade, der var mere liv, og
børnene legede på gaden.
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Mere liv i gaden
Byggeforeningskvartererne er blandt
andet karakteriseret ved, at der er
små udearealer til hvert hus – et foran huset, og et bag ved huset. Arealet
bag huset er halvprivat, mens forhaverne er halvoffentlige, fordi de vender ud til offentlig vej.
”Alle undersøgelser – i hele verden –
viser, at kvarterer med forhaver har
mere liv. Vi har lavet en undersøgelse, hvor vi sammenlignende to gader i
Humleby. Den ene gade havde forhaver, den anden ikke. Undersøgelsen
viste, at der var tre gange så meget
liv i gaden med forhaver. Forhaverne
– især de vest- og sydvendte – kan
møbleres, så også de voksne kommer
ud og har noget at gøre udenfor. Jo
lettere det er at komme ud, jo mere
bruger man udearealerne.”
En anden undersøgelse fra et boligkvarter med etageejendomme viste,
at halvdelen, af hvad der skete i kvarteret, udgik fra stueetagerne, så de
spiller en stor rolle for, at der er liv og
aktivitet – og dermed tryghed i et
kvarter.
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12 kvalitetskriterier vedrørende fodgængerlandskabet
Jan Gehl har opstillet
denne liste over de
12 vigtigste krav til et
godt bymiljø, og han
nævner, at Kartoffelrækkerne kan svare
ja til alle 12 krav.
”Til gengæld får Ørestad Torv 0 ud af 12”,
oplyser Jan Gehl tørt.
Kilde:
Byer for mennesker,
side 249

Visuel forbindelse
”Det er vigtigt, at der er visuel forbindelse og kontakt mellem gaden og forhaven. Derfor må hegn og hække ikke være for høje. Man skal kunne se hinanden,
så man mødes spontant. I begyndelsen
nikker man blot til hinanden, så mødes
man måske i børnehaven, og så snakker
man med hinanden. Men det behøver
ikke være et akvarium, der må gerne
være en busk eller to, så man kan sidde
ugenert, men man skal kunne se, at der
er nogen i forhaven”, forklarer Jan Gehl.
Det grønne islæt
Jeg nævner vores haveregulativ og problemet med, at mange ikke overholder,
at 50% af forhaven skal være beplantet.
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Jan Gehl forstår godt, at især unge familier har brug for plads til cykler, legetøj
mm, og at de måske ikke har tid og interesse for at gå og nippe til roserne.
”Men forestil jer, at alle forhaverne er
med fliser. Så forstår man godt vigtigheden af beplantning. Alle skal gøre noget
– man kan fx plante et par frugttræer!”
… eller nogle buske.
Her nævner Jan Gehl den Sønderjyske
By på Frederiksberg, hvor man har en
fælles beplantningsplan, så der står ét
kirsebærtræ i hver have. Om foråret, når
træerne blomstrer, ser det utrolig smukt
ud. /lf
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Om Jan Gehl

Her er et uddrag:

Jan Gehl er grundlægger og partner i arkitektfirmaet Gehl Architects, se mere på
www.gehlarchitects.com.
Han har modtaget en lang række internationale priser og undervist på universiteter i
hele verden.
Jan Gehl har udgivet flere bøger, nogle af
dem er udkommet på mange sprog.

 Byer for mennesker, Bogværket, 2010
 Det nye byliv, Arkitektens Forlag, 2006
 Nye byrum, m Lars Gemzøe. Arkitektens
Forlag, 2001 og 2004

 Public Spaces Public Life, m Lars Gemzøe.
Arkitektens Forlag, 1996 og 2003

 Livet mellem husene - Udeaktiviteter og
udemiljøer, Arkitektens Forlag, 1971.

Det kan blive småt for enhver
Af Søren Klokhøj, Berggreensgade 52
Beboere med modelbaneanlæg i skala
H0 (1:87) i kælderen kan nu bygge sig
en god kopi af Strandvejskvarteret, eller
i hvert fald af deres eget hus.

ve et smukt lille modelhus. Alt efter ens
ambitioner kan samme butik supplere
med havegærder, blomster, brosten,
brønddæksler og cykelstativer i utallige
variationer, alt i samme lille
skala, altså 1:87.
Man skal naturligvis helst (i modelbaneverdenen...) være lidt afsporet (Læs:
Ingeniør eller arkitekt) for at give sig i
kast med et sådant projekt, men jeg har
ladet mig fortælle, at der findes adskille
af slagsen her i segmentet. Personligt
har jeg kendskab til 2 inden for få husnumre fra mit eget hus.
Det er nødvendigt at nævne en række
forbehold ved sættene; disse forbehold

Hos ”Togcenter Gentofte” forhandles 4
forskellige fine modelsæt af ”Kartoffelrækkehus”, nemlig et almindeligt hus, et
frontspidshus, et hjørnehus og et bredt
hus med 4 fag vinduer. Modellerne er
fremstillet i laserskåret karton, og detaljeringsgraden er høj. Ved at ofre de cirka
350 kroner får man sig en model, som
med lidt lim og fingerfærdighed hos den
byggekyndige husejer ender med at bli-
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nen. Alt sammen noget en rask modelbygger kan fixe med lidt Dana lim og en
piberenser.
Som nævnt kan man selv sætte niveauet. Er man så heldig at have en nabo
med en Nimbus motorcykel, kan en sådan også leveres fra samme leverandør.

kan dog alle afhjælpes, hvis man er
tændt af den hellige ild og vil have noget, der ligner på en prik:
Da husene i sagens natur sælges som
enkelthuse, er der ingen brandkamme.
Dem må man selv lave. Frontspidshuset
har en lidt forenklet frontspids og proportioner. Skotrender og tagrender er
forenklet væk eller glemt. Vore røde
murstensbånd er ikke farvet ind i karto-

P.S.: Forfatteren har ingen relation til
leverandøren, men havde derimod modelbane som dreng, og kan af og til findes i tagdryppet foran udstillingsvinduerne hos Togcenter Gentofte eller deres
konkurrenter . En færdigbygget frontspidshusmodel vil rejse sig på forfatterens spisebord i løbet af året. Når denne
model er færdig, bringes en fotoberetning.

Nyt fra Områdefornyelsen Sankt Kjelds Kvarter
Lej et mødelokale
I april vil der være indrettet 223m2 foreningslokaler i kælderen under bydelssekretariatet. Det består af et stort og et
mindre multifunktionsrum med værksteder plus køkken og toiletter. Det store
rum kan rumme op til 50 personer.
Lokalerne kan lejes af alle i kvarteret, fx
til ugentlige klubmøder eller til enkeltarrangementer. Tilskud til lejen kan søges hos Områdefornyelsens puljer.
Kontakt Klaus Kjær på tlf. 4240 0416
eller på kwk@sund.ku.dk.
Gratis ladcykel og elmåler
Husk også, at sekretariatet har en ladcykel, som er gratis til låns fra kontoret
på Vennemindevej.
Desuden en elmåler, så du kan måle dit
elforbrug.
Se www.miljopunkt-osterbro.dk > Udlån
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Her har man vi-følelse
Jan Væver er veteran i bestyrelsen – han har været medlem i flere omgange
og en del af tiden også som formand. Han er foreningsmenneske og projektmager og en stor drivkraft i spændende projekter i kvarteret.
Desuden er hegnets højde tænkt i forhold til husenes højde, så der er balance
rent arkitektonisk. Det er faktisk en af
Jans mærkesager, at vi bevarer det åbne
miljø, og han synes, det er ærgerligt, når
haverne bliver lukket til med høje stakitter eller hække.
Fra fyrværkeri til vinterbadning

Allerede som dreng drømte Jan om at bo
i et byggeforeningshus. Hans familie boede på Nørrebrogade, og tit løb han på
rulleskøjter over til fætter Erling, der boede ved Kartoffelrækkerne. Sådan fik Jan
lyst til at bo i den slags huse en dag. Og
det lykkedes i 1984, da han flyttede ind i
et hjørnehus på Kildevældsgade, og her
bor han med sin kone Rita. ”Anden salen
og hemsen er udlejet – ofte til udlændinge”, forklarer Jan.
De åbne haver skaber godt miljø
Jan var tiltrukket af det unikke ved husene – ”de små, åbne haver, som betyder,
at folk taler med hinanden. Når solen
skinner, og vi sidder i vores have, så
snakker vi hele tiden med folk, der går
forbi.” Jan gør opmærksom på, at det
var tænkt sådan, at hegnene eller stakitterne mellem haverne ikke måtte være
over 60-80 cm, netop for at naboer kunne snakke sammen over hegnet.
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Foruden de mange år i bestyrelsen har
Jan også været fyrværkerimester til nytår, bidraget til fejringen af 100-års jubilæet og deltaget i trafikgruppens arbejde, specielt i forbindelse med ændringerne i Landskronagade. ”Det var en stor
sag og meget berigende. Jeg lærte meget af det arbejde - og af Adriaan og
Torkil”, understreger Jan.
”Nu er jeg gået i dybet, dvs jeg har fået
ansvar for kloakkerne”, siger han med et
smil. ”Jeg kender snart alle bestyrelsens
områder, fordi jeg har været med i så
mange år”.
Ud over arbejdet i selve byggeforeningen, har Jan været med på sidelinjen til
oprettelsen af Svanemøllebugtens
Vinterbadelaug i Svanemøllehavnen.
”Det er et kæmpe aktiv for vores kvarter”, mener Jan, som selv er begyndt at
vinterbade, ligesom mange andre fra
kvarteret. Klubben er ved at få sit eget
område i havnen, hvor der skal bygges
en sauna med udsigt over Sundet. Der er
allerede ca 1300 medlemmer, og der
bliver efterhånden plads til flere.
Læs mere på www.svanevinterbad.dk.
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”Folk i kvarteret er jo søde og åbne – og
vi har fået mange gode venner og naboskaber, uden at vi sidder lårene af hinanden. Der er en vi-følelse, og folk vil gerne
deltage i fællesskabet. Der er altid nogen, man kan hente hjælp hos”, siger Jan
– som selv er en, der hjælper, hvor han
kan.

Kendt ansigt
Jan har en grafisk uddannelse, og i 25 år
drev han et firma, som solgte reklameartikler. Firmaet lå lige over for Svanemøllen Station, og mange børn i kvarteret
har tjent lommepenge ved forskellige eftermiddagsjob hos Jan. Derfor kender
han også mange i den unge generation.

Flere gange i samtalen nævner Jan den
tidligere formand Ole Faurhøj, som var
en karismatisk og synlig bestyrelsesformand, der var med til at skabe respekt
om bestyrelsens arbejde. Siden dengang
har der været flere forskellige bestyrelser, og Jan fremhæver, at den nuværende bestyrelse er handlekraftig. ”Vi finder
altid fælles løsninger. Vi må arbejde for
dem, men det lykkes”. Han synes, der er
et godt forhold mellem beboerne og bestyrelsen. ”Bestyrelsen bliver bakket op,
og det er rart”, siger han. /ul & lf

Aktiviteter i Energigruppen
Af Jørgen Frederiksen, Energigruppen
Vi har stadig gang i forskellige forløb.
Der er projekter, der hviler lidt, og der er
andre, vi arbejder aktivt med.
Nogle af vores projekter er udskudt lidt.
Det gælder dels pjecen om Energi som
KE har udarbejdet et udkast til, og dels
vores lille filmprojekt. Vores udbygning
og indsamling af energidata er også udsat til senere på året. Travlhed blandt
gruppens medlemmer er årsagen til udsættelserne, men vi vender tilbage med
mere stof.
Vi er aktivt i gang med flere projekter
herunder intelligent energistyring, noget
om solceller og en energikampagneliste.
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Vi har også haft flere drøftelser om isolering af vores huse. Når man spørger
’eksperter’ til råds, er der tendens til
forskellige faglige holdninger og meninger. Vores plan er at forsøge at få bedre
indsigt og klarhed over, hvad der er muligt, og hvad vi skal undgå at gøre i
vores følsomme huse. Temaerne er
vinduer, tage og ydermure.
Vi er desuden i gang med et udviklingsarbejde til en fælles webside i en
arbejdsgruppe sammensat af deltagere
fra flere byggeforeninger i København.
Gå ind og se den fælles webside:
www.byggeforeningsenergi.dk
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Penalhusets forvalter
Niels Ingvartsen har været aktiv i husejerforeningen i mange, mange år – først
20 år i bestyrelsen, og nu som materielforvalter. Vi besøger ham i det hyggelige Penalhus i Hornemansgade, hvor han øser af sine mange fornøjelige historier om kvarteret.
Jeg flytter aldrig
”Jeg er nærmest kommet i huset, fra før
jeg blev født”, siger Niels og fortæller
hele den farverige historie om sin mor,
der i 1930’erne kom fra Færøerne for at
læse til sygeplejerske i København. Hun
havde inden da truffet en dansk journalist fra Møn, som ejede huset i Hornemansgade. Journalisten Fru Marta
Lichtenberg Madsen skrev for provinspressen, og derfor døbte hun huset
Penalhuset - navnet står endnu over
døren.
Huset og fru Lichtenberg blev et fast tilholdssted for den unge sygeplejerske. Da
Niels’ mor senere blev gift og fik børn,
fortsatte familien med at komme i huset
– ikke mindst under krigen, hvor al forbindelse til Færøerne var afbrudt. ”Vi
kaldte hende ”plejemor”, og hun var en
del af familien”, fortæller Niels. ”Da den
øverste etage blev ledig i 1969, flyttede
jeg ind sammen med Birthe. Min mor
arvede huset efter fru Lichtenberg, der
var blevet enke allerede i tyverne, kort
efter at hun og hendes mand havde købt
huset. I 1974 købte vi huset. I begyndelsen var der lejere på de andre etager,
men efterhånden overtog vi hele huset.”
Fællesskab og fester
Da Niels og Birthe flyttede ind, var der
stadig en lille bygning i baghaven, hvor
lokummet havde været. Da de rev den
ned – og også genboens – blev der et
hul i plankeværket. Så opstod ideen om
at slå haverne sammen, og en sandkasse
blev placeret midt i.
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Det førte til, at de lærte folk i Weysesgade at kende, og her var der en livlig
selskabelighed. ”Vi holdt fester hele
tiden”, mindes Niels, ”men engang var
der en måned, hvor der ikke umiddelbart
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var noget, vi kunne fejre. Så fandt vi på
at fejre FN-dagen, og alle kom udklædte
som lande”, fortæller Niels med et smil.
”Vi har altid gjort noget for at vores søn,
som er enebarn, skulle lære de andre
børn i kvarteret at kende. Og de var meget søde til at tage ham med i legen,
selv om han var yngre end dem.” Nogle
af de unge, også Niels og Birthes søn, vil
gerne flytte tilbage til kvarteret. ”Der er
flere eksempler på, at samme familie har
boet her i tre-fire generationer, så der
må være noget ved kvarteret, der ”går i
blodet””, siger Niels.
Ensartet fremfor pittoresk
Niels og hans kone Birthe Just er begge
arkitekter, og det er deres søn Jakob også. Niels er ansat, mens Birthe har egen
tegnestue. ”Her har altid boet mange arkitekter i kvarteret”, bekræfter Niels,
”man sagde, da vi flyttede ind, at det var
arkitekter og pædagoger, som boede
her”.
Vi spørger Niels, hvilke kvaliteter kvarteret har arkitektonisk, og han fremhæver
ensartetheden. ”Vi har altid konkurreret

med Kartoffelrækkerne, og de regnes for
lidt mere attraktive end vores kvarter.
De har jo tilladt, at man maler husene,
og folk synes, at det er pittoresk med de
farvede facader. Men jeg synes, at ensartetheden er en kvalitet”, svarer Niels.
”Det er et unikt kvarter”.
Som beboer lægger han desuden vægt
på den centrale beliggenhed i København, og at der er en lille forhave og en
lille baghave. ”Jeg kan lide at sidde i haven, men havearbejde er ikke min stærke side”, forklarer han og fortsætter,
”forhaverne fungerer som en bufferzone
mellem det private og det offentlige,
hvor man kan møde sine naboer”.
Nye tider, nye regulativer
I 1960’erne begyndte en gradvis udskiftning af beboerne i kvarteret. Der kom
nye, yngre folk til, også i bestyrelsen, og
man begyndte at tale om et ensartet
præg og trafikregulering, desuden var
der forslag om at anskaffe en fælles stige, hvilket alene skabte stor opstandelse. >

Fru Lichtenberg
boede i huset i 60
år, fra 1910 til
1970. Her har hun,
i stuen i Penalhuset, fotograferet sin
mor sammen med
sin søster, der til
begyndelsen af 50’erne havde forretning på hjørnet af
Weysesgade og
Kildevældsgade (af
ældre husket som
Bedini’s kiosk)
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”Bedini’s kiosk”
i Kildevældsgade
Det lille vindue i det
større har oprindeligt
været brugt til at udlevere aviser igennem.
Niels Ingvartsen har
selv som barn været
sendt hen for at hente
en søndagsavis.

Husejerforeningen havde, da Arbejdernes Byggeforening blev nedlagt (vistnok i
50’erne) overtaget påtaleretten ang. facadeændringer. Denne ret var administreret relativt lempeligt af de skiftende
bestyrelser, men i sidste halvdel af 70’erne, da plastikvinduerne truede med sit
indtog i kvarteret, udarbejdede bestyrelsen et egentligt facaderegulativ i samarbejde med Stadsarkitekten. Det blev siden ophøjet til en bevarende lokalplan,
som indebærer, at bestyrelsen skal høres, før kommunen kan tillade, at der
gennemføres ændringer ved facaden.
Det var en noget turbulent tid, da mange
af de ældre husejere var arge modstandere af de forandringer, der skete med

Karréværnsmateriel
Niels Ingvartsen fortæller også:
Vistnok efter krigen blev det påbudt alle
beboelseskarréer at ligge inde med redningsudstyr i tilfælde af krig eller katastrofe. I vores kvarter blev udstyret opbevaret i en kælder hos en beboer, som til gengæld blev fritaget for kontingent.
Mens Niels var i bestyrelsen, var han med til
at bese kælderen, hvor udstyret blev opbevaret.
Det omfattede blandt andet:

 En båre
 Spande

18

trafikregulering, indkøb af
stige og stillads, og ikke
mindst modernisering af husejerforeningens vedtægter.

Forslaget til ændring af vedtægterne blev på et tidspunkt
tolket, som om bestyrelsen
planlagde at købe et beboerhus; der skulle tre generalforsamlinger til, før modstanderne var blevet pacificeret,
og ændringerne kunne vedtages.
Facaden er vigtig
Af de tiltag, som bestyrelsen gennemførte, er Niels nok mest glad for udarbejdelsen af facaderegulativet.
Det betyder først og fremmest, at man
bevarer vinduernes udseende, dvs vinduernes materiale, sprosser og dimensioner, og at det er forbudt at pudse facaden. ”Nogle mente, at vi også skulle
fastlægge en farveskala til vinduerne”,
fortæller Niels, ”men jeg synes ikke, vi
skal være for restriktive – og det kan jo
altid males over”. Han synes også, at det
er ok, at der er forskellige, sjove eksempler på altaner.






Kar
Økser
Brandsprøjter
Lygter

Ordningen med Karréværnsmateriellet blev
først afskaffet en gang sidst i 1970’erne.
En anden sikkerhedsforanstaltning er stadig
synlig i mange huse – i kældergangen. Her er
der et felt, hvor muren er tyndere, fordi der
kun er ét lag mursten. Formålet er, at man
lettere kan slå hul, så man kan kravle ind i
nabohuset, hvis udgangene i ens eget hus er
blokeret.
Gå ned og se, om feltet stadig er i dit hus.
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Materielkælderen:
lån, giv eller hent

mursten, som er vanskelige at skaffe. Derfor
er det super at kunne finde dem i materielkælderen.

Materielkælderen er en fælles samling af nyttige ting til vores huse. Tingene opbevares i
en kælder, vi har lejet i Hornemansgade 30,
og Niels Ingvartsen er forvalter af materiellet.

Stillads, stiger og redskaber til låns

Gratis døre og vinduer
Her kan man aflevere fx døre og vinduer,
som er blevet til overs, eller man kan hente
nogle til sit hus. Fordelen ved dem er, at de
passer til husene. Hvis det er de originale
vinduer, har de gamle vinduesglas, de rette
profiler og ikke mindst det bedste træ. Især
dørene er efterspurgte, for de har de rigtige
dimensioner og fyldinger. Men Niels vil ikke
modtage afsyrede døre, for de har slået sig
og er blevet skæve i afsyringsprocessen.
Desuden er der af og til et par træpaneler,
som har siddet under vinduer.
Niels vil også gerne have mursten. Vores
huse er bygget af særlige, hårdtbrændte

Gratis udlån af materiel
Tjansen som materielforvalter fik Niels,
da materielkælderen blev etableret i begyndelsen af 1980’erne. ”Det fungerer
rigtig godt”, siger han, ”og alle kan jo
benytte sig af det – helt gratis.” I tidens
løb er der dog forsvundet nogle ting, fx
efterlyser han en pælespade og et lille
rullestillads.

Derudover har kælderen ting, man kan låne:








3-fags stillads, der når op i 2. sals højde
3-delt stige, der når op i 2. sals højde
Tagstige til at lægge over tagryggen
Wienerstige, 3 m høj
Splitter og kloakskovle til at rense
kloakker med
Pælespade (når den kommer igen)

Sådan gør du
Hvis du har brug for noget eller vil aflevere
noget til materielkælderen, skal du først ringe til Niels Ingvartsen (tlf: 2036 2008) eller
sende ham en mail (nisser@ingvartsen.eu).
Så aftaler I, hvornår det passer at komme
forbi kælderen. Du skal huske at orientere
Niels om, hvad du tager eller afleverer, så
han har overblik over materialerne.
God fornøjelse

Niels har siddet i bestyrelse sammen med
den mangeårige (nu afdøde) formand Ole
Faurhøj, Christian Sonne, Carsten Ohmsen, Jan Væver og flere. De hyggede sig
så godt sammen, at de stadig mødes i
foreningen De Dankede med en årlig
”generalforsamling” og en ”kulturtur”.
/ul & lf

Kalender
Lørdag den 23. juni:
Svanemøllestranden bliver bemandet
med livreddere

Kildens udgivelsesplan i 2012

Lørdag den 25. august:
Loppemarked kl. 14 og gadefest kl.
18.30, begge i Berggreensgade

 Nr. 3 i slutningen af september
Frist for indlæg: 3. september

Oktober
Halloween

Indlæg kan sendes til
kilden@strandvejskvarteret.dk eller
afleveres til redaktørerne.
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 Nr. 2 udkommer i slutningen af juni
Frist for indlæg: 25. maj

 Nr. 4 udkommer i midten af december
Frist for indlæg: 16. november
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Bestyrelsesformand
Ole Graugaard,
Berggreensgade 60,
T 3927 1307, M 2164 0399,
ole.graugaard@hotmail.com
Opgaver: Gader, fortove og
renholdelse (ansv),
Kontakt til Trafikgruppe
Chris Pethick
Niels W. Gades Gade 34
T 3929 9111
pethick@nbi.dk
Opgaver:
Fællesarrangementer

Jan Væver
Kildevældsgade 13
M 2579 3333
jan.vaever@gmail.com
Opgaver:
Kloakker/rotter/el/vand
(ansv), Graffiti (ansv)

Næstformand
Benditte Skyhøj Olsen
Hornemansgade 22,
T 3929 3968, M 2023 6216
benditte.olsen@gmail.com
Opgaver: Haver (ansv),
Facader (ansv),
Postkasseprojekt (ansv)
Grete Kladakis
H.C. Lumbyes Gade 52
T 2518 6628
lumbyesgade@live.dk
Opgaver:
Renovation/
papircontainere (ansv)

Claus Engelsen
H.C. Lumbyes Gade 61
T 3920 3743
henrietteogclaus@hotmail.com
Desuden Dorte Nørby,
Hornemansgade 15.
Ny opgavefordeling følger, når
bestyrelsen har konstitueret sig.

Lars Bjerregaard
Niels W. Gades Gade 44
T 2613 2600
lars.bjerregaard@hotmail.com
Opgaver: Kasserer,
Fællesarrangementer (ansv)

Niels Ingvartsen
Hornemansgade 29
T 3929 4218, M 2036 2008
nisse@ingvartsen.eu
Opgaver:
Materielforvalter

Lise Fogh
Berggreensgade 50
T 3929 4126, M 5090 9214
Opgaver:
Redaktør Kilden (ansv)
kilden@strandvejskvarteret.dk

Ulla Liberg
Berggreensgade 54
T 3920 0757
Opgaver:
Redaktør Kilden
kilden@strandvejskvarteret.dk

Energigruppen: Jørgen Frederiksen, Kildevældsgade 9, jorgenff@gmail.com
Trafikgruppen: Adriaan Schelling, H. C. Lumbyes Gade 18, a.h.schelling@gmail.com
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Leder
Denne periode er næsten den allersmukkeste i vores kvarter med alle de forskellige blomster, buske og træer. Nu er der
også igen en masse aktivitet i gaderne.

dernede er blevet udvidet med iskiosk,
omklædning og flere toiletter. Og har I
opdaget, at der nu er en cykel- og gangsti derfra og videre ud mod Hellerup.

Forsidebillederne viser nogle piger,
som havde lavet en genial lille hule, med
beskyttelse både mod solen og vandpistoler. Fotografen er Per Elvekjær.

Energigruppen har lagt nye og forbedrede sider på hjemmesiden. Desuden
er det blevet lettere at finde artikler i de
gamle numre af Kilden. Og hvis du vil
høre vores komponisters musik, så kan
du finde et link til den på hjemmesiden.

I dette nummer vil vi gerne fremhæve
Skattejagten, som egner sig godt til en
sommeraktivitet. Hver enkelt tegning er
en lille akvarel af Christian Sonne, som
også er manden bag skattejagten. Skattejagten findes på midtersiderne på side
8-16, og den er lige til at tage ud eller
trykke fra hjemmesiden. Løsningen
finder du et andet sted i bladet.

Vores næste blad kommer i september,
og vi er altid glade for ideer og artikler
fra jer andre - som vi også har fået til
dette nummer.
God sommer ønsker
Lise og Ulla

Vi havde som redaktører indkaldt til et
idémøde om bladet Kilden. Vi var glade
for, at nogle beboere brugte tid på at
diskutere bladet med os, og vi fik gode
input til fremtidige emner.
På kvarterets Facebook-side har flere
beboere, inspireret af artiklen om Jan
Gehl i sidste nummer af Kilden, diskuteret muligheder for at formindske trafikken på vores torv.
Med de varme dage i maj fik vores
strand en flot start på sæsonen. Huset

Kilden 2012/2, juni 2012
Medlemsblad for
Husejerforeningen i Strandvejskvarteret

Redaktion:
Lise Fogh (ansv) og Ulla Liberg

Udgives 4 gange om året. Oplag 450.

Foto: Per Elvekjær m.fl.

Tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri A/S

Indlæg kan sendes til
kilden@strandvejskvarteret.dk

Tidligere numre kan findes på
www.strandvejskvarteret.dk
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De blå rør

Den lyseblå streg viser, hvor tunnelen skal være.
De orange streger angiver, hvor de blå rør er sat op.

Af Jørgen Frederiksen
Allerede i november 2011 kunne man i
Østerbrobladet læse om de blå rør, at de
blev ”sat op for at fordele grundvandet,
der pumpes op i forbindelse med anlæggelsen af Nordhavnsvejen”.
Som led i byggeriet skal grundvandet
sænkes for at holde byggegruben tør under tunnelarbejdet.
Man er næsten færdig med at udføre boringerne på vejene omkring byggepladsen, som forbindes med de blå stålrør.
Rørene etableres i såkaldte rørbroer ca.
fem meter over gadehøjde, hvor det ikke
generer det almindelige liv i gaderne og
på vejene. Alternativet ville være at grave rørene ned, men omkostningen ville
være meget stort udgravningsarbejde i
gaderne og på vejene omkring. Rørene
fjernes igen i 2015.

Kilden 2012/2

Nordhavnsvejen skal forbinde Helsingørmotorvejen med den nye bydel Nordhavn.
Tunnelen, der skal bygges, bliver ca. 650
meter lang og strækker sig fra området
ca. 500 hundrede meter fra Lyngbyvejen
og frem til ca. 2-300 hundrede meter fra
Svanemøllehavnen, hvor vejen svinger
højre om mod Kalkbrænderihavnsgade.
Anlægget af Nordhavnsvejen er det sidste årstid fulgt op af forskellige informationer i medierne - og også i Østerbrobladet, der med et foto viste, hvordan en
beboer i Borgervænget satte en tørresnor op fra sin altan ud til det blå rør.
Praktisk anvendelse.
Der er masser af spændende information
at hente på www.kk.dk/nordhavnsvej
-> Fakta om Nordhavnsvej
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Nyt fra Energigruppen
Af Søren Borch, Energigruppen

Ny og udvidet webside
Find store besparelser til din bankkonto
og vores fælles CO2-konto ved enkle og
praktiske spareråd angående varme,
vand, el.
Strandvejskvarterets Energigruppe har
nu forbedret to energi-sider på kvarterets hjemmeside:
 Energiråd med spareråd til et byggeforeningshus. Der er fokus på konkrete og praktiske råd, som har dokumenteret effekt [menuen Dit hus].
 Energigruppen, som indeholder tekster med aktiviteter, avisudklip, kurser, politiske holdninger, interviews
mm om energi [menuen Din forening].

Hver af de to sider har en forside, nogle
temasider og en række artikler.
Er du én af dem, som ikke rigtigt har
styr på fjernvarmeanlægget i kælderen,
eller som ikke følger op på spild af vand
og elektricitet? Så kan du sandsynligvis
spare en månedsløn efter skat hvert år.
Blot med ret simple tiltag.
Hvis du allerede har godt styr på tingene, så kan du få ideer til mere krævende
og marginale besparelser, og dermed til
endnu mere at reducere dit CO2-udslip
og træk på vores fælles vandressourcer,
og samtidig også reducere dine omkostninger til energi i huset.

Hvor meget varme bruger de andre?
Vi har fået en excel-fil fra Københavns
Energi med data om varmeforbruget for
hvert af vores 393 huse.

Se de første analyser på strandvejskvarteret.dk -> Dit hus -> Energiråd, og lav
selv flere analyser med excel-filen.

Tallene er anonymiserede, men man kan
lave mange interessante beregninger. Fx
er der faktor 6 til forskel mellem top- og
bundforbrug pr m2.

Snart vil vi hjælpe fuldmagtsgiverne med
at identificere deres egen linje i regnearket. Senere vil vi benytte os af fuldmagtsgivernes tilsagn om at levere supplerende oplysninger.

Grydeklare studenterprojekter
Vi har udarbejdet forslag til studenterprojekter inden for kommunikation, kampagnestrategi, databasesystem, energibesparelse mm.
De er baseret på data fra vores 393 byggeforeningshuses tilstand, energiforbrug
og beboeradfærd.
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Læs mere på strandvejskvarteret.dk ->
Din forening -> Energigruppen eller kontakt soren.borch@gmail.com.
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Sommerluk fjernvarmeanlægget i maj
I løbet af maj måned bør du lukke for
"sommerventilen" på dit fjernvarmeanlæg. Så kan du spare op til 5% på varmeregningen.
Med inspiration fra Sommerluk.dk:
Spar op til 5 % på varmeregningen
Med en lille justering – det tager fem
minutter et par gange om året – kan en
helt almindelig parcelhusfamilie spare op
til 1.300 kr. alene på varmeregningen.
Derudover er der også penge at hente
på afkølingssiden. De fleste steder modtager fjernvarmekunderne nemlig typisk
en årlig bonus eller merafgift, alt efter
om de har en god eller dårlig afkøling.

Spild af energi
Når vi glemmer at lukke for fjernvarmeanlægget [om sommeren], giver det afkøling og ekstra CO2-udledning.

Cirkulationspumpe til brugsvandet
Af Jørgen Frederiksen, Energigruppen
Vi har køkken i stueetagen og på 2. sal,
samt et lille badeværelse på alle tre etager, hvor vi gerne vil have varmt vand.
Der skal derfor føres en del vand gennem rørene fra vandtanken i kælderen
og op gennem huset. Vi har anskaffet en
lille cirkulationspumpe, der pumper det
varme vand rundt i rørene, så der står
varmt vand klar ved vandhanerne.
Valget har stået mellem tre muligheder,
og vi har valgt kompromisløsning c).
De tre muligheder er:
a) Ikke cirkulere varmt brugsvand – det
betyder spild af vand, når man åbner og
venter, til der er varmt vand i vandhanen.
b) Altid cirkulere varmt brugsvand – det
betyder spild af varme fra rørene, der
hele tiden virker som en stor, varm radiator i hele huset.
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c) Cirkulere
varmt brugsvand i perioder
med størst behov. Vores
pumpe styres
af et ”tænd og
sluk” ur og kører mellem kl.
6 – 9 morgen
og 18 – 20 aften.
En Vortexpumpe forbruger 23 W. Anskaffelsesprisen er 900-1000 kr. (ekskl. montering).
Den er i funktion 5 timer i døgnet, og det
koster ca. 90 kr. i el-udgifter på årsbasis,
og så er der altid varmt vand i hanen,
når man har mest brug for det.
Jeg har ikke beregnet vandspildet i løsning a) eller varmespildet i løsning b).
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For et grønt og socialt kvarter
Claus er ny suppleant i bestyrelsen, og han skal på længere sigt arbejde med
hjemmesiden.
”Vi har boet her siden 1993. Jeg kom fra
forstæderne, og Henriette boede i Bellmansgade, så vi gik tit ture i kvarteret
og tænkte, at det ville være et godt sted
at bo. Dengang (i 1990’erne) var det
faktisk økonomisk muligt. Og så var det
et godt kompromis, for jeg kommer meget i Skovshoved havn, hvor jeg sejler,”
forklarer Claus Engelsen.
I begyndelsen lejede de en etage ud,
men for ca fem år siden blev alle tre etager overtaget af familien, som nu består
af Claus og Henriette og deres to børn
Thit (19 år) og Malte (15 år). Både Claus
og Henriette er pædagoger, og Claus fortæller en morsom anekdote fra den første tid. En gammel mand fra gaden kom
hen og spurgte dem, hvad de lavede. Da
han hørte, at de begge var pædagoger,
udbrød han: ”Pædagoger – endnu et
hus, der er faldet! Der er snart ingen
ægte arbejdere tilbage”.

Gerne nye fælles arrangementer
Claus havde ikke på forhånd besluttet, at
han ville stille op til bestyrelsen, men
han føler en forpligtelse over for kvarteret. ”Da jeg i begyndelsen deltog i generalforsamlingerne, tænkte jeg, at det var
en række gamle mænd, der sad der. Og
nu er jeg jo selv blevet en gammel
mand”, siger Claus med et stort smil.
Han skal gradvis overtage ansvaret for
hjemmesiden, og derudover vil han især
gerne vedligeholde de fælles arrangementer, der er, så de er velfungerende
og velbesøgte. ”Og gerne give plads til
nye arrangementer”, opfordrer han, ”det
styrker fællesskabsfølelsen og gør os
stolte af at bo her.”
Både Claus og Henriette er enige om, at
der mangler et fælleshus, som kunne

Claus og hans familie bor i et hus i H.C.
Lumbyes Gade, som tidligere var ejet af
Kaptajnen – en kendt skikkelse i kvarteret. Kaptajnen var barnefødt i huset, så
Claus’ familie er således kun den anden
ejer af huset.
Vi taler om, at der er sket en gradvis udskiftning af beboere i kvarteret. ”Nu er
det snart kun jurister, der flytter ind”,
siger Claus, ”og det er blevet mere homogent. Jeg kan godt savne en større
variation og rumlighed, fx det tidligere
kollektiv med udviklingshæmmede. Der
er næsten heller ingen lejere, som der
var tidligere.”
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give anledning – og plads – til andre
slags aktiviteter, fx en litteraturklub, foredrag, etc. ”Desuden mangler vi plads
til at holde store fester!” mener de.

træer, buske, blomster – et grønt åndehul, en oase i byen.” Og det vil han gerne arbejde for i bestyrelsen. ”Ellers bliver
det en tom omgang.”

Fest i nord- og sydgaderne

Han fortæller om en ny indflytter, der i
flere dage har gået rundt og taget fotos
af de mange blomster og træer, som
præger gaderne netop i foråret.

I mange år holdt syd-enden af H.C. Lumbyes Gade en vejfest hver sommer.
”Det var altid meget festligt, men også
sådan ”Klondyke-agtigt”, fortæller Henriette, og Claus har derfor for sjov døbt
den del af gaden Soho.
”So ein Ding müssen wir auch haben,
tænkte vi her i de nordlige forstæder”,
fortæller Claus, og Henriette supplerer
leende: ”og så fandt vi i nordgaden på at
holde gadefest med hvide duge og kandelabre. Og dét har de så mobbet os for
lige siden”.
Claus og Henriette bor for enden af
Berggreensgade, dvs lige ud til den lukkede legegade. ”Den bruger vi meget
hele sommeren. Det begyndte jo med, at
børnene legede derude, og vi lærte deres
forældre at kende. Mange af vores venner er fra kvarteret, og de er kommet via
børnene”, forklarer Claus, ”vi har et stort
netværk her, også gennem fritidshjemmet. Den gamle bestyrelse derfra samles
stadig hvert år til en fællesweekend”.
Det grønne præg
Det første, Claus fremhæver som en
kvalitet ved kvarteret, er det grønne
præg. ”Det er så smukt med de mange
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”Desuden er alt jo inden for cykelafstand, både byen, skoven og stranden”,
siger Claus, som til daglig klarer sig med
cykel – eller motorcykel. Desuden deler
de en bil med en anden familie.
Tour de badeværelse
Da Claus og Henriette skulle indrette et
nyt badeværelse, gik de rundt til flere
forskellige huse og så, hvordan andre
havde løst det. ”Det er sjovt at gå på besøg i andre huse, og folk er meget glade
for at vise frem. Vi gik også rundt og så
på trapperum, men de er nu ret ens”,
siger Claus.
Vi taler om husenes indretning, og Claus
fremhæver fleksibiliteten, ”det er en af
husenes forcer. Og når børnene flytter
ud, kan man jo leje en etage ud.”
”Men på en måde er det jo også upraktiske huse, der er trange pladsforhold, der
er ikke plads nok til bilerne – og så de
skide brandkamme, der skal vedligeholdes! De er et mareridt! Jeg ville ønske,
man kunne få et hus uden brandkamme”, slutter Claus. /ul & lf
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Ønske = Fodgængerovergang
i Kildevældsgade
Dorte er ny suppleant i bestyrelsen. Hun har endnu ikke fået tildelt
et ansvarsområde.
”Jeg er foreløbig mest med på sidelinjen”, forklarer Dorte, som endnu
kun har deltaget i ét bestyrelsesmøde.
Hun og hendes mand har boet i
kvarteret i 16 år, så da hun blev
opfordret til at træde ind i bestyrelsen, syntes hun, at det var på tide
at engagere sig. ”Nu har jeg i så
mange år nydt godt af andres indsats og arbejde for kvarteret.”
Stor fornøjelse af stranden
Nærheden til vandet er en af de fordele
ved kvarteret, som hun fremhæver –
foruden nærheden til byen. ”Vi bruger
stranden hele sommerhalvåret”, fortæller Dorte. ”Tidligere gik vi i Kildevældsparken, men nu er det mest stranden.”

gjort.” Desuden fremhæver Dorte
Husejerhåndbogen, som ligger på foreningens hjemmeside. ”Den brugte vi
flittigt, da vi renoverede huset, så vi ikke
gjorde noget forkert”, fortæller Dorte
med et smil.

Godt naboskab

Kildevældsgade er svær at krydse

”Og så det gode forhold til naboerne!
Børnene render ind og ud hos hinanden,
og tit har vi et par ekstra børn til aftensmad.”

På spørgsmålet om der er noget at klage
over i kvarteret, nævner Dorte, at der
mangler en fodgængerovergang i
Kildevældsgade.

Det er både meget vigtigt og meget specielt ved kvarteret, at der er den gode
kontakt. ”Stemningen er kolonihaveagtig på grund af forhaverne”, siger hun
og fortæller, at det var noget af det, de
faldt for, da de i sin tid flyttede ind.

”Jeg er altid nervøs, når vores store barn
skal krydse gaden alene”, siger hun og
påpeger, at der dagligt er mange børn,
som skal krydse den for at komme til
skole, eller bare for at besøge deres
kammerater på den anden side.

”Vi har god kontakt med vores naboer,
og da vi skulle bygge om, kiggede vi ind
hos flere for at se, hvordan de havde

Det er måske en sag, som trafikgruppen
vil tage op?
/ul & lf
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Nyt fra Områdefornyelsen
Der sker mange spændende ting i området uden for vores kvarter. Se kalenderen side 23 med diverse arrangementer
bl.a. fra Områdefornyelsen.
Kulturcenter på Østerbro
Københavns Kommune har besluttet at
oprette et Kulturcenter på Østerbro, placeret ved Kildevældsskolen.
Områdefornyelsen er i samarbejde med
andre interessegrupper i gang med at
diskutere ideer til, hvad det skal indeholde.
Områdefornyelsen arrangerer derfor et
debatmøde med titlen Kulturcenter for
en dag den 18. juni, hvor du kan være
med til at diskutere mulighederne.

De omfatter et storrum med bænke
langs to vægge og løse borde og bænke
samt toiletter. Der er plads til 50 personer. Der er også køkken, med hvad dertil hører.
Lokalerne kan anvendes til mindre møder og lignende, fx en reception (men
ikke en fest med musik etc).
Vi var med til indvielsen og blev glædeligt overrasket over stedets kvalitet.
Lokalerne kan lånes for 300 kr. for tre
timer. Hvis man ønsker en aftale om at
benytte lokalerne fast en gang om ugen,
er prisen lavere.
Kontakt Klaus Wilbrandt Kjær på:
kwk@sund.ku.dk.

Lokaler til leje

Gymnastik på gaden

På Vennemindevej under kontoret for
Områdefornyelsen er der en fin kælder
med lokaler til leje.

Desuden kan du gå til udendørs gymnastik hver mandag kl. 16.30 på Tåsinge
Plads. /ul & lf

Lokalerne ved indvielsen

Faktaboks
Områdefornyelsen
Skt. Kjelds Kvarter

Tlf: 30 45 48 50
E-mail: skt.kjelds.kvarter@tmf.kk.dk

Vennemindevej 39
2100 København Ø

Åbningstider:
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mandag - torsdag: kl. 9.00 - 16.00
fredag: kl. 9.00 - 15.00
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Når glødepæren forsvinder
Af Ole Munck, Energigruppen
Fra nytår kan man ikke længere købe
glødepærer. Afløserne bliver diverse sparepærer.
Situationen er lidt uoverskuelig, da nogle
af alternativerne har flere ulemper end
forudset, og en del ikke holder, hvad de
lover.
Der findes fire forskellige typer pærer til
afløsning af glødepæren. Det er
 Halogenpærer
 Halogensparepærer
 Sparepærer (CFL)
 LED (diode-)pærer

Halogenpærens lys er ligesom glødepærens baseret på glødetråde og bruger kun lidt
mindre energi
end glødepæren. Dens
holdbarhed
skulle til gengæld være mindst det dobbelte af glødepærens nemlig 2-5000 timer mod glødepærens 1000 timer (1000
timer anses for ca et års forbrug). Dette
har dog vist sig ikke at holde. Tænk angiver i 2012, at det er helt almindeligt, at
halogenpærer springer efter 500 timer.
Halogensparepæren ligner en glødepære i form, men indeni sidder en lille
halogenpære. Ved at anvende særlige
gasser i pæren og i nogle tilfælde at omforme til lavvolt opnås en besparelse på
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mellem 30 og
50 % i forhold
til glødepæren.
Begge halogentyper har
en god farvegengivelse og
har fuld lysstyrke med
det samme.
Sparepæren (CFL eller kompaktlysstofrør) er i princippet et lysstofrør i miniudgave. Her er energiforbruget nede på
25% af en glødepære med samme lysstyrke, og dens levetid er mellem 6 og
15 gange længere end en glødepære.
Så hvis man regner med, at en pære lyser tre timer
i døgnet = ca
1000 timer
på et år,
sparer man
70 kr om
året, hver
gang man
skifter en
glødepære
ud med en
sparepære, og endnu mere hvis man
medregner den lange levetid.
Men farvegengivelsen er ringe, mange af
dem giver et koldt lys, og de er længe
om at komme op på fuld lysstyrke (1-3
minutter, og endnu længere i kulde/
frostvejr).
Og så skal man huske, at de indeholder
kviksølv, hvilket indebærer, at de skal
afleveres på genbrugsstationen, og at

Kilden 2012/2

der skal tages særlige forholdsregler ( i
op til 14 dage efter!), hvis de går i stykker (se fx video på Youtube)

LED-pærer (Light Emitting Diode = på
dansk lysdiode) er små
elektroniske
komponenter, som
udsender
lys, når der
sendes
strøm igennem dem.
En lysdiode
bruger typisk fra 0,1W til 5W, dvs et helt
ubetydeligt strømforbrug. Farvegengivelsen er ikke for alle på højde med glødepærens, men dog meget bedre end
sparepærens. Levetiden er mindst 50
gange længere end glødepærer, dvs de
kan holde i op til 25-80 års brug! – så
man skal vælge den rigtige fra starten,
også fordi: Prisen er ofte flere hundrede
kroner.
Konklusion
Der er ingen oplagt afløser til glødepæren.
Halogenpæren sparer ikke ret meget
energi og holder ikke længe.
Sparepærerne er ikke lige så gode til at
lave behageligt lys som glødepæren, og
LED–pærerne, som generelt klarer sig
bedst, er alt for dyre i indkøb.
Bladet Tænk giver i okt. 2011 et overblik
over de forskellige typer pærers anvendelse med begrundelser og opsummerede karakteristika i plus + og minus - :
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Halogen:
Velegnet til arbejdsborde og lamper,
hvor farvegengivelsen er vigtig dvs køkken, spisested og badeværelse, eller hvis
pæren skal på fuld lysstyrke med det
samme og brænde kort (bevæge-sensor
lamper).
 + billig i indkøb
 + behageligt lys
 + hurtig opstarttid
 - kort levetid
 - ikke energieffektiv.
Sparepærer (CFL):
Velegnet indendørs, hvor lysgengivelsen
ikke er meget vigtig fx på trappe- og
gangarealer, kældre og pulterrum, og
lamper med timer.
 + energieffektiv
 - langsom opstart
 - indeholder kviksølv (skal afleveres
på genbrugsstationen mm).
LED:
Velegnet hvor lyset skal være tændt meget lang tid ad gangen (på grund af det
lave strømforbrug og pærens lange levetid), også udendørs inklusive frostgrader.
 + energieffektiv
 + lang levetid
 + kort opstarttid
 - utrolig dyr i indkøb.
Kilder:
Ovenstående bygger på oplysninger fra
Energistyrelsen, go’energi, og artikler
bragt i bladet Tænk.
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Nyt fra bestyrelsen
Bestyrelsen har konstitueret sig efter generalforsamlingen. Ole Graugaard og
Benditte Skyhøj Olsen fortsætter som
henholdsvis formand og næstformand.
Bestyrelsen har også gennemgået fordelingen af de forskellige ansvarsområder.
Fordelingen fremgår af kontaktinformationerne på bagsiden af dette blad.
YouSee
YouSee er nu i gang med renoveringen
af vores antenneanlæg. På vores hjemmeside strandvejskvarteret.dk ligger en
oversigt (.pdf) i to dele, som er udarbejdet af YouSee. Oversigten viser, på hvilke tidspunkter de forventer at arbejde i
netop din gade. Oversigten er ikke speciel pædagogisk, men kig lidt ned gennem
siderne, så forstår du det nok.
YouSee kravler over hegnene, når de
skal trække kabler. Derfor check, hvornår de er i din gade, så I undgår forskrækkelser.
Huse med mere end én husstand vil på
et eller andet tidspunkt i løbet af projektet blive kontaktet om opsætning af et
ekstra stik. Du vil altså ikke blive kontaktet, hvis du bor i et enfamiliehus, fordi
YouSee blot benytter eksisterende stik.
Havevandring
Ved havevandringen den 3. juni vil vi
endnu engang have fokus på høje træer,
men først og fremmest vil vi gøre husejere, der har hængt deres postkasse

udenpå hegnet, opmærksomme på, at
dette er i strid med reglerne, og at postkassen skal flyttes.
Vedligeholdelse af beplantning
I løbet af sommer og efterår vil der blive
foretaget genplantning de steder, hvor
vejtræer eller bedplanter er gået ud.
Loppemarkedet
Loppemarked og sommerfest er sidste
weekend i august, altså lørdag den 25.
august. Sæt kryds i kalenderen, hvis
ikke du allerede har gjort det.
Godkendelse af hegn
Som det formentlig også er de fleste bekendt, skal opsætning af nyt hegn godkendes af kommunen efter høring af
husejerforeningens bestyrelse. Bestyrelsen reagerer således, hvis der uden forudgående godkendelse opsættes et
hegn, der ikke er i overensstemmelse
med reglerne, og foranlediger en lovliggørelse.
En artikel i BT kan efterlade det indtryk,
at PET har foretaget en ændring af hegnet omkring statsministerens bolig uden
godkendelse. Dette er ikke tilfældet.
Kommunen har efter ansøgning fra PET
bevilget en forhøjelse og ændring af hegnet, og bestyrelsen har godkendt dette,
under forudsætning af, at PET bringer
hegnet i overensstemmelse med regulativet, når den ønskede udformning ikke
længere er sikkerhedsmæssigt begrundet.

Post 1: Obelisken er rejst 1916. Post 2: Hornemansgade 29. Post 3: Berggreensgade 12.
Post 4: Weysesgade 37. Post 5: Weysesgade
14. Post 6: Kuhlausgade 15. Post 7: Kuhlausgade 50. Post 8: Niels W. Gades Gade 53.

Bestyrelsens konstituering

Post 9: Niels W. Gades Gade 10. Post 10:
Landskronagade 34. Post 11: Heisesgade 27.
Post 12: Heisesgade 33. Post 13: H.C. Lumbyesgade 67

Løsning på skattejagten side 8-16
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Vild med kvarteret fra første øjeblik
Cinte Faurhøj fortæller om et langt og godt liv her i kvarteret – og om dengang
der boede flere familier i hvert hus.
fru Nybro. Men da hun begyndte at beklage sig over Oles og Cintes to børn,
spurgte de kommunen, om de måtte opsige hende. Det måtte de kun, hvis de
kunne finde en anden bolig til hende. Det
lykkedes dem at finde en tilsvarende lejlighed i Hornemansgade, og så flyttede
fru Nybro ud, og familien kunne udnytte
hele huset.

Cinte Faurhøj, foto: Per Elvekjær

Efter mere end 50 år i kvarteret er Astrid
Cinte Faurhøj så småt begyndt at lede
efter en ny bolig – i nærheden. ”Det kniber med trapperne i huset, selv om de jo
også er med til at holde mig i gang,” siger hun. Heldigvis tegner det til, at hendes søn Peter vil overtage huset. Og det
glæder hende meget.
Cinte flyttede ind i Berggreensgade nr. 12
i 1959 med sin mand Ole Faurhøj. Huset
havde tilhørt hans familie lige fra begyndelsen – det var hans morfar, som købte
huset, da det var nybygget. Dengang boede morfaren på 1. og 2. sal med sin familie, dvs kone og fire børn plus en ung
pige. Stueetagen var lejet ud til en anden
familie, som også havde fire børn. ”Og
der var lokum i gården”, tilføjer Cinte.
Da hun og Ole overtog huset fra hans
familie, stod det tomt, men de skulle alligevel leje stueetagen ud, forlangte kommunen. Dengang var der boligmangel i
København, så man måtte ikke nedlægge
lejemål. De lejede derfor lejligheden til
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”Jeg var vild med kvarteret fra første øjeblik”, fortæller Cinte. Ole drillede hende
med, at det var derfor, hun havde giftet
sig med ham. ”Beliggenheden – tæt ved
vandet, S-toget og skoven. Man kan sidde i haven, og naboen kommer forbi og
snakker. Og så det tætte forhold der var
mellem forældrene, da vi havde små
børn”, forklarer hun ”og børnene ses stadig!”
Hvis Cinte skal sige noget negativt om
kvarteret nu, nævner hun, at det er irriterende, at fortovene er fyldt med alt
muligt, så det er svært at komme forbi
med rollatoren.
Gløden fra 68
I sit arbejdsliv var Cinte sekretær på studiekontoret på Arkitektskolen, hvor hun
havde med optag af nye studerende at
gøre. ”Det var en vidunderlig tid, vi havde det sjovt.”
Ole var ansat i DSB, og derfor havde de
frikort til togene og ingen bil. Når de tog
på udflugt om søndagen, gik de ned til
stationen og tog det første S-tog, der
kom. Så lod de det bestemme, hvortil
udflugten gik. Cinte får stadig frikort til
DSB, og hvert år skriver hun til dem og
takker.

21

nedlagt grøntforretning i Landskronagade. Der var mange med, nok omkring
20 personer, og man skiftedes til at lave
mad. Cinte husker, hvordan hun en gang
stod hele dagen og lavede en kæmpe
portion skipperlabskovs – ”og så var der
alligevel næsten ikke nok!”

Det flotte skilt er en gave, som Ole fik af
håndværkerne, dengang de flyttede stationen fra denne side af Østerbrogade (hvor
Borgervænget begynder ved Jet-tanken) til
den modsatte side. Håndværkerne vidste, at
han arbejdede i DSB og samlede på toggenstande. Foto: Per Elvekjær

Ole var meget aktiv i husejerforeningens
bestyrelse, og han var formand i mange
år. Cinte bakkede op og bagte boller til
møderne. ”Det var en skæg forening”,
mindes Cinte, ”vi havde det hyggeligt og
gemytligt. De arbejdede godt sammen,
og der var stadig noget af gløden fra
68”.
Cinte deltager naturligvis i ”De Dankede”
– en gruppe af tidligere bestyrelsesmedlemmer, som mødes et par gange om
året, blandt andet til en sommerudflugt.
Gadefester, spiseklub og lancier
Cinte husker stadig mange af de sjove
aktiviteter fra de unge år. Der var gang i
den.
”Dengang holdt vi de første gadefester.
Der stod to lange borde i Weysesgade,
de gik fra Kildevældsgade og helt ned til
Berggreensgade. Midtvejs var der bygget
en slags tribune i en af haverne, og der
sad der et jazzorkester og spillede”.

En vinter blev hun og Ole inviteret til at
danse lancier hos et par damer i H.C.
Lumbyes Gade. De ryddede stuerne, så
der kunne være en kvadrille i hvert rum
– og så gik man en sæson og lærte at
danse. ”Vi fik aldrig brug for det, men
sjovt var det”, bemærker Cinte.
De havde også tradition for at holde en
stor julefrokost med naboerne. Det år,
hvor den skulle foregå hos Ole og Cinte,
var de midt i at bygge om, så på væggene var tapetet delvis revet af. Så gik Ole
ned og købte nogle ruller med julepapir
og tapetserede væggene med det.
I de år var det populært at brygge sin
egen vin på ekstrakt, så de havde en
vinklub i Weysesgade, hvor de selv bryggede en ”farlig” vin, som blev døbt
”Weyse Wein”. De blev hundesyge af at
drikke (for meget af) den.
I mange år afholdt man Grundlovstur
den 5. juni for alle i kvarteret. Man tog
toget fra Svanemøllen til Klampenborg
og gik ind til Eremitagen med madkurve.
Her spiste man, og bagefter spillede man
fodbold og badede i Øresund.
Senere opstod traditionen med en Dragetur – også til Eremitagen. En søndag i
september samles man stadig på Eremitagesletten og sætter drager op. Dagen
slutter på Peter Liep, hvor man spiser
den medbragte mad, og der bliver uddelt
præmier til dagens vindere (og tabere) i
drageflyvning.

På et tidspunkt havde de en spiseklub,
hvor de mødtes i Argentina, som var en
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Farverige personer

Flagstangen

Cinte fortæller, at der boede mange sjove typer i kvarteret. Fx var der en Stiftelse for Modister i Weysesgade, hvor
der boede tre søde (hatte)damer. Når
der var fester, optrådte de med flotte,
fantasifulde hatte.

Mange kender måske allerbedst Cinte på
grund af flagstangen, hvor hun hejser
flaget, når en af naboerne har fødselsdag.

Familien Pedini kom fra Italien, ”de første gæstearbejdere”, fortæller Cinte. De
havde en kiosk på hjørnet af Kildevældsgade og Weysesgade (huset med det
lille vindue til søndagsaviser), ”og det
var en skæg familie. Når de havde familie på besøg fra Italien, troede vi de
skændtes, sådan snakkede de i munden
på hinanden.” Hr Luis Pedini kørte ud
med varer på en ladcykel. ”Jeg skal ud
med øl. Hvad koster de?” spurgte han
sin kone. ”To øl koster det dobbelte af
én” svarede hun. Ægteparret Pedini læste ”Det Bedste”, og de deltog i bladets
konkurrencer, og én dag vandt de en bil!
Ingen af dem havde kørekort, men så
måtte Hr Luis lære at køre, så de kunne
køre i bil til Italien og besøge deres
familie.

Cinte fortæller: ”Historien er den, at fru
Thomsen i Weysesgade bad Ole om at
tage flagstangen ned, og han fik så lov
til at få den. Det lille flag øverst på flagstangen er smedet af hr. Thomsen, som
var smed på B&W.
I begyndelsen hejste vi blot flaget, når
vores egne børn havde fødselsdag, men
så begyndte naboerne at spørge, om vi
ikke også kunne flage for dem. Til sidst
havde vi en kalender, hvor alle flag
dagene var indtegnet. Vi fik også en
tavle, så vi kunne annoncere, hvem der
havde fødselsdag – men nu er tavlen
gået i stykker. Og jeg er heller ikke så
flink til at hejse flaget – så skal jeg jo
rende op og ned af trapperne flere
gange”, indrømmer Cinte.
Når hendes søn overtager huset, vil han
videreføre traditionen, har han sagt.
/ul & lf

Kalender
Mandag den 18. juni kl 16-20:
Borgermøde: Kulturcenter for en
dag, Kildevældsskolen
Lørdag den 23. juni:
Skt. Hansaften i Kildevældsparken, arr.
af DUI, spejderne og andre foreninger.
Svanemøllestranden bliver bemandet
med livreddere
Lørdag den 18. august:
Klimadag på Tåsinge Plads,
Områdefornyelsen
Lørdag den 25. august:
Loppemarked kl. 14 og gadefest kl.
18.30, begge i Berggreensgade

Kilden 2012/2

Lørdag den 1. september:
Kulturfestival i Kildevældsparken

Kildens udgivelsesplan 2012
 Nr. 3 i slutningen af september
Frist for indlæg: 3. september
 Nr. 4 udkommer i midten af december
Frist for indlæg: 16. november
Indlæg kan sendes til
kilden@strandvejskvarteret.dk eller
afleveres til redaktørerne.
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Bestyrelsesformand
Ole Graugaard,
Berggreensgade 60,
T 3927 1307, M 2164 0399,
ole.graugaard@hotmail.com
Opgaver: Gader, fortove og
renholdelse (ansv), YouSee
(ansv), kontakt til Trafikgruppe

Næstformand
Benditte Skyhøj Olsen
Hornemansgade 22,
T 3929 3968, M 2023 6216
benditte.olsen@gmail.com
Opgaver: Haver, hegn (ansv),
Facader (ansv)

Chris Pethick
Niels W. Gades Gade 34
T 3929 9111
pethick@nbi.dk
Opgaver:
Fællesarrangementer

Grete Kladakis
H.C. Lumbyes Gade 52
T 2518 6628
lumbyesgade@live.dk
Opgaver:
Renovation/
papircontainere (ansv)

Jan Væver
Kildevældsgade 13
M 2579 3333
jan.vaever@gmail.com
Opgaver: Kloakker/rotter/el/
vand (ansv), Graffiti (ansv),
YouSee

Claus Engelsen
H.C. Lumbyes Gade 61
T 3920 3743
henrietteogclaus@hotmail.com

Lars Bjerregaard
Niels W. Gades Gade 44
T 2613 2600
lars.bjerregaard@hotmail.com
Opgaver: Kasserer,
Fællesarrangementer (ansv)

Niels Ingvartsen
Hornemansgade 29
T 3929 4218, M 2036 2008
nisser@ingvartsen.eu
Opgaver:
Materielforvalter

Lise Fogh
Berggreensgade 50
T 3929 4126, M 5090 9214
Opgaver:
Redaktør Kilden (ansv)
kilden@strandvejskvarteret.dk

Ulla Liberg
Berggreensgade 54
T 3920 0757
Opgaver:
Redaktør Kilden
kilden@strandvejskvarteret.dk

Opgaver: Hjemmeside (ansv)
Desuden Dorte Nørby,
Hornemansgade 15

Energigruppen: Jørgen Frederiksen, Kildevældsgade 9, energigruppen@strandvejskvarteret.dk
Trafikgruppen: Adriaan Schelling, H. C. Lumbyes Gade 18, a.h.schelling@gmail.com
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Leder
Efter sommerferien er der altid mange
aktiviteter både i vores og det omkringliggende kvarter.
Igen i år blev loppemarkedet den sidste lørdag i august med efterfølgende
grillfest en stor succes. Der kom nogle
byger, men det regnede så lidt, at det
hverken generede engagementet hos
små eller store. Mange udtrykte stor tilfredshed med de store pavilloner og med
musikken, som var egnet til mange
aldersgrupper.
På Klimadagen den 18. august blev Områdefornyelsens projekt Klimakvarter
åbnet af miljøminister Ida Auken ved
Tåsingegade-bunkeren. Hun er stolt af
fremover både i indland og udland at
kunne nævne Sct. Kjelds kvarter på
Østerbro som et godt eksempel på et
område, hvor der er stor aktivitet på
miljøområdet. Hun nævnte, at det store
skybrud sidste sommer var opgjort til at
have kostet os alle 6 milliarder kroner.
Det skulle være advarsel nok.
Der var udstillinger med eksempler på
tiltag i forskellige beboerforeninger med
mindre stenbro og mere grønt selv på
tagene, som så ved næste skybrud kan
være med til at aflaste kloaksystemet.
Der var telte med fine små modeller af
området og spændende planer, samt
eksempler på huse med opsamling af
regnvand til genbrug.
Både Ida Auken og andre var med til at
slå græsset på højen med le.

Kokken Nikolaj Kirk lavede dejlig vegetarisk mad med nordiske råvarer, og vi var
flere fra vores kvarter, der mødtes ved
de små borde.
Du kan læse om projektets forskellige
borgermøder i løbet af efteråret på
hjemmesiden www.klimakvarter.dk.
Du kan også melde dig som naturspotter i kvarteret. Ideen er at registrere alt
fra vilde planter til insekter, fugle og
større dyr. Du kan læse mere på
www.facebook.com/voresnatursktkjelds,
hvor du kan hente et skema til hjælp
med registreringen. Så kan man fx lære
Stenhumlebien med det røde bagparti at
kende og vide, at den er meget almindelig i netop vores haver og hjælper med
at bestøve blomsterne.
Der har også i år været Kulturfestival i
Kildevældsparken, og der var rigtig mange børn og voksne. Mange boder tilbød
en aktivitet, hvor børn kunne spille gamle spil eller på instrumenter, danse eller
bokse. Spejderne havde også i år bål
med snobrød og anden inspiration.
Desuden var det sidste dag før pensionering for Anne Thorsen, som har været
den dynamiske leder af legepladsen i 12
år. Hun vil blive savnet af mange.
Se Kalenderen side 19 med datoer for
de kommende arrangementer i vores
eget kvarter.
Lise Fogh og Ulla Liberg

Kilden 2012/3, september 2012
Medlemsblad for
Husejerforeningen i Strandvejskvarteret

Redaktion:
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Indlæg kan sendes til
kilden@strandvejskvarteret.dk eller til
redaktørerne, se adresser på bagsiden.
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Nyt fra bestyrelsen
YouSee

Halloween

YouSee er nu ved at være halvvejs. Nu
starter de snart i alle sydgaderne. Hjørnehusejere og naboer til hjørnehuse vil
blive kontaktet af både YouSee og en
kontaktperson fra bestyrelsen, når arbejdet påbegyndes.

Husk Halloween den 31. oktober fra kl.
18.30 med grill i H.C. Lumbyes Gade
syd.

Gader og træer
I løbet af efteråret vil der være småreparationer af gader og veje. Der vil også
blive udskiftet udgåede træer og udvidet
med nye plantehuller i N.W. Gades Gade.

Materielkælderen
Lidt brok: Lad være med at stille ting
ned i materielkælderen. Der er mange
døre og vinduer allerede. Brug genbrugspladsen, hvor man også kan stille ting til
genbrug. Bestyrelsen er lidt trætte af at
agere renovationsfolk.

Det årlige loppemarked og grillfest i Berggreensgade. Fotos af Per Elvekjær
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Noget om papirbeholdere
Af Ole Graugaard, formand for bestyrelsen
Københavns kommune sørgede uden
tvivl for, at agurketiden blev lidt mindre
kedelig i Strandvejskvarteret.
Først modtog vi et brev fra kommunen,
hvor de med glæde kunne oplyse, at vi
nu endelig fik mulighed for at få en stor,
fin beholder til papiraffald. Lige sådan
en, som alle andre var meget glade for.
Så netop som feriestilheden for alvor
havde ramt gaderne, blev de fyldt op
med beholdere. Og generøsiteten kendte
næsten ingen grænser: Vi fik mulighed
for at indsamle 96.000 liter (!) papir
hver anden måned. Hvis vi skal udnytte
det tilbud, så kræver det vist, at alle
”reklamer – nej tak”-mærkater bliver
pillet ned i en fart.
Nå, spøg til side – lad det være sagt
straks: Der er ingen tvivl om, at vi i
kvarteret også skal bidrage til kildesortering. Det er der lovgivning om. Derfor
har både denne og tidligere bestyrelser
arbejdet meget med løsninger til kildesortering i kvarteret, også i samarbejde
med Københavns kommune.
Jeg tror, at jeg også taler på kommunens vegne, når jeg siger, at både kommune og bestyrelser alle har ønsket, at
der kunne etableres fornuftige løsninger
med fælles indsamlingssteder. Når det
så alligevel er endt med, at vi har fået
hver vores beholder, så skyldes det, at
ingen af de løsninger, som kommunen
har kunnet opstille, har været acceptable.
Det har imidlertid heller ikke være nogen
nem opgave for kommunen. Lad mig
give et par eksempler:
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Der er for mange kloak-, gas-, elledninger og andet godt i Kildevældsgade til, at man kan lave nedgravede
beholdere. De er ellers smarte.
Der kan ikke nedgraves beholdere inde i
vores gader, fordi der ikke er tilstrækkelig løftehøjde.
Vi ville – sammen med Københavns
Center for Design - ikke ha’, at der blev
opstillet containere på torvet.
Herefter anså kommunen det for eneste
mulighed at opstille 6 containere i hver
sin ende af vores del af Kildevældsgade,
fordelt med 3 beholdere foran hvert
hjørnehus. Den løsning kunne vi fra bestyrelsen ikke godkende, da vi ikke kunne gå ind for en løsning, som pålagde de
4 husejere helt urimelige forhold: Hvem
af os ville acceptere, at der skulle stå 3
store containere på hjul lige uden for
vores stuevinduer? Hvem af os ville ikke
føle os utrygge med sådan nogen uden
for stuevinduerne, når vi ved, at der
jævnligt sættes ild til papircontainere,
der står på offentlige veje?
Kommunens svar var, at såfremt vi ikke
kunne acceptere modellen, så ville alle
huse få en beholder. Den trussel har
kommunen så gjort alvor af. Alt dette,
kan du i øvrigt også læse i referatet fra
generalforsamlingen i februar måned.
Allerede dengang opfordrede vi kommunen til nøje at overveje en sådan løsning, fordi den ville give anledning til
stor utilfredshed, og vi gjorde også opmærksom på, at det i så fald var vigtigt,
at det blev en så lille beholder som muligt.
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Som alle ved, så fulgte kommunen ikke
vores opfordring.
De mange helt berettigede protester fra
husejerne til kommunen har helt sikkert
båret frugt. Vi fulgte straks op og skrev
til kommunen med forslag om, at man
genovervejede beholderens størrelse og
tilbød alle en lille beholder. Vi foreslog
også, at vi sammen igen kiggede på løsninger til kildesortering i kvarteret, og at
vi til gengæld ville gå ind for, at en løsning med små beholdere forblev, indtil
en bedre løsning var fundet.
Her er vi så nu. Kommunen har skrevet
et nyt brev, hvor man - i modsætning til
første gang – kalder en spade for en spa-

de: Vi skal ha’ de beholdere, hvad enten
vi vil det eller ej. Til gengæld må vi få en
mindre.
Hvad kommer der til at ske? Ja, man kan
for det første håbe, at det viser sig, at vi
er så miljøbevidste, at vi melder vores
reklamer fra, og det dermed også viser
sig at være hul i hovedet at lave disse
store indsamlingsrunder.
Vi kan også håbe, at kommunen vil være
med på at lave de investeringer, der skal
til, så vi får mere intelligente løsninger
end blot nogle grimme containere på
hjul. Det må den kommende tid vise, når
vi forhåbentlig igen kommer i dialog med
kommunen.

Kulturfestival i Kildevældsparken den 1. september. Fotos af Per Elvekjær
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Affaldssortering
Af Lisbeth Thorup, N.W. Gades Gade 51
Affaldssortering går vi sikkert alle sammen ind for, men den ekstra - og ekstra
store - skraldespand til papir, der dukkede op i forhaven i dag, er i hvert fald ikke velkommen her hos mig.
Jeg har et forslag til en bedre løsning:
Den sidste dag i hver måned stiller affaldsfirmaet en flok af disse store skraldespande på samtlige hjørner mod Kildevældsgade. Næste morgen, dvs. den første i hver måned, kommer de og henter
dem.
I mellemtiden har vi så fyldt papiraffald i
dem. Vi har i månedens løb anbragt det i
bæreposer (af papir, naturligvis).
Da det udelukkende drejer sig om rent
papir, vil det ikke være noget problem at
have det stående i kælderen. Vi skal så
have ulejligheden med selv at bære det
hen på hjørnet en gang om måneden,

men det synes jeg er en mindre ulempe
end at have en ekstra skraldespand stående i forhaven.
Eller flere????
Det er faktisk ikke urealistisk at forestille
sig, at vi vil ende med at have 3 kingsize
skraldespande + den sædvanlige stående
foran hvert hus. I Sydeuropa har man
længe sorteret affaldet i 4 kategorier:
papir, plastik, glas og organisk affald; så
det skal vi vel også gøre før eller siden
her i DK.
I øvrigt synes jeg, at vi skal bede om at
få mindre spande ikke blot til papir, men
også til køkkenaffald. (Når der ikke længere skal papir i sidstnævnte, er de for
store).

Diskussionen om affaldscontainere har
også fundet sted på kvarterets
Facebook-side — og fortsætter dér.

TV-kabler skydes gennem jorden
Af Søren Borch, Bgg 50, 16. august 2012

En infernalsk larm fra hjørnehuset Heisesgade 57 over for min forhave vakte min
nysgerrighed. Det viste sig, at man var ved
at bore kabeltunneler under hjørnehuset ind
til naboens baggård, hvorfra TV-kablerne
skal føres videre på væggene i kabelkasser.
Du husker sikkert balladen ved generalforsamlingen om de oprindelige planer med
synlig (og skæmmende) kabelføring på
hjørnehusenes vægge.
Det problem er hermed løst, da kablerne i
stedet bliver ført ind til gården under jorden.
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Carsten følger raketten på vej ud fra
tunnel 2

Kilden 2012/3

Det er entreprenørfirmaet Nordkysten,
som står for opgaven, og Carsten Als fra
Nordkysten fortæller:
Man bruger en raket, der er 1,5 m lang.
Derfor graver man først ude i forhaven
et hul, der er en halv meter dybt og 1,5
m langt. Så sætter man trykluft til raketten, som maser sig gennem jorden den
halve meter under jordoverfladen, og
den danner så en tunnel på 10 cm i diameter. Jorden bliver trykket fast til siderne, så tunnellen ikke falder sammen.
Hvis der er sten, bliver de enten mast til
side, eller knust. Endelig trækker man
raketten baglæns ud – reelt vender man
trykluften, så den skubbes ud. Hele processen tager 15-45 minutter.

Carsten skubber kabelrøret igennem

TV, der har den samlede opgave for YouSee, mens Carsten og Co er underleverandør.
I hjørnehuset overfor hos John og Martine i Heisesgade 56 er processen allerede
gennemført. John fortæller, at han er
ganske tilfreds. Dels er hans indre gård
blevet helt skånet, dels har arbejdshullet
været en god anledning til at få etableret
et nyt sted med blomster.

Raketten ”hviler ud” efter fuldført arbejde

Når raketten har lavet tunnelen, skubber
man et stift, orange plastikrør til kabler
ind gennem den. Her er der behov for to
rør, fordi der er mange kabler.

Det er lykkedes Martine at skjule
kabelskabet i forhaven med blomster

I baggården har man i forvejen gravet et
hul, hvorfra man kan føre kablerne videre op i kabelkasser langs muren.
Inden man starter med trykluften, justerer man retningen med waterpas og øjemål, hvorefter raketten styrer sig selv.
Når rørene er skubbet ind, er Carsten
Als’ opgave slut. Derefter kommer Dansk
Kabel TV og fører kablerne frem til de
enkelte husstande. Det er Dansk Kabel
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Energifilm med fokus på kvarteret
På 4½ minut ser man mennesker og gadebilleder fra vores kvarter og får ideer
til en række konkrete besparelser i husene
Af Søren Borch og Jørgen Frederiksen, Energigruppen, energigruppe@strandvejskvarteret.dk

Hvis man ikke rigtigt har styr på fjernvarmeanlægget i kælderen eller på sit
forbrug af vand og elektricitet, kan man
måske spare en månedsløn efter skat
hvert år. Hvordan, kan man se i denne
film, som giver råd og tips for et af vores
typiske byggeforeningshuse.

for begejstret eller for belærende), og
dertil hyggelige billeder fra kvarteret".
 "Musikken er et scoop, dels en lokal
komponist, samt den kløgtige titel".
 "Bortset fra det med brusebadet hver
2. dag, synes jeg filmen er sober".
 "Filmen virker klar og sober. Ikke for
frelst. Lydsiden er OK. Billederne viser
det, der er relevant ifht. teksten. Alt i
alt: Godt resultat!"
 "Flot film. Meget let forståelig og med
fakta man kan forholde sig til!"

Vivian Bondy fra Weysesgade fortæller om sit
fjernvarmeanlæg

Bettina Lerche fra Kildevældsgade stod for
forplejningen. Desuden optræder hun og
hendes børn Aksel og Emma i filmen

Flere beboere indgår som aktører. Filmen
kan ses fra www.strandvejskvarteret.dk
eller direkte på YouTube (søg på
”strandvejskvarteret”).
Premierevisningen bliver på det åbne
møde med Energigruppen den 11. oktober.
Filmen er allerede set af flere personer.
Her er klip fra deres kommentarer:
 "Den er super god. Den taler til alle,
hvilket er rigtig godt. (Frygtede at den
blev lidt for nørdet:) Flot arbejde".
 "Filmen er instruktiv, kortfattet og behagelig afdæmpet i tonen (hverken

8

Kilden 2012/3

Iben Dahl Jespersen fra Berggreensgade agerer kartoffelskræller for fotograferne Rune
Mandsbjerg og Rune Bjerre Jensen.
Det er Søren Borch og Jørgen Frederiksen fra Energigruppen, der har stået som
producere med økonomisk støtte fra bl.a.
projektet 2100.nu og fra Københavns
Energi.

Flere andre har bidraget, som det ses på
siden www.strandvejskvarteret.dk/
nyhed/article/862/245/.

Energimøde:
Spar energi i et byggeforeningshus
Tips, vejledning og film på åbent møde med Energigruppen torsdag 11. oktober
Af Søren Borch og Christian Poulsen, Energigruppen

 Energigruppens resultater indtil nu
 Deltagernes ønsker (om information,
aktiviteter, gør-det-selv grupper etc)
 Kaffe og småkager.

Program:
 Verdenspremiere på energifilmen
 Tips om at spare varme og vand ved
Jimmi Eibjerg Jensen fra Københavns
Energi
 Kort introduktion til tips og information på vores websites energisider
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Tid og sted: Områdefornyelsen Skt.
Kjelds Kvarter, Vennemindevej 39, torsdag den 11. oktober kl 20.00-22.00.
Tilmelding senest den 5. oktober, enten
til energigruppen@strandvejskvarteret.dk eller på Strandvejskvarterets Facebookside under menupunktet Events. Først til
mølle, begrænset deltagerantal. Meld fra,
hvis du alligevel bliver forhindret.
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Rens brønde, tagrender og nedløbsrør
Kom til fælles brøndrensningsdag søndag den 11. november
Af Jørgen Frederiksen og Ole Munck, Energigruppen
Undgå tilstoppede kloakker
og brønde
Det er vigtigt at rense alle kloakker og
nedløbsbrønde (der hvor nedløbsrøret
ender) en gang om året. Nogle huse har
en sandfangsbrønd bag huset.
Tilstoppede brønde betyder:
 fugt gennem kældervæggene pga
opstuvning i brønden
 større risiko for tilstopning af kloakrør, fx under huset, hvis sand og
blade ikke bliver fanget i sandfanget
 mere skidt og lugt ved oversvømmelser i kælderen
 at hvis du skal have repareret kloakken af fagfolk, kommer du selv (ikke
husejerforeningen) til at betale regningen, hvis skaden skyldes manglende oprensning.
Hold tagrender og nedløbsrør rene
Hold også tagrenden ren, da blade mm
fra tagrenden kan løbe ned i og tilstoppe
nedløbsrør eller kloakrør.
Man kan også få svamp i tagkonstruktionen. Hvis tagrenden eller nedløbsrør er
tilstoppet, løber vandet ud over og ned
ad væggen. Det har den meget uheldige
effekt, at vandet med tiden trænger gennem muren og videre ind i tagkonstruktionens bærende dele. Tagspærene er
nemlig bygget ned i muren. Træ suger
vand, og fugt giver de bedste vækstbetingelser for svampesporer. Så har
man ulykken.
Gennem de senere år er mange af tagene på vores mere end 100 år gamle
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ejendomme blevet udskiftet til
nyt skifertag. Vi
har erfaret, at
flere naboer har
opdaget svamp i
tagkonstruktionen, da de udbedrede eller
fornyede tagene.
Årsagen har været manglende
rensning af tagrender og tilstoppede nedløbsrør.
Man kan selv konstruere en lang stang
med en ske, der kan nå ud til tagrendens
fjerneste ende.
Kom af med slammet
Den type slam, som man opsamler fra
brøndene, må ikke smides ud i vores
almindelige affaldscontainer, men skal
destrueres særskilt. Derfor sørger vi for
at få anbragt en tank, hvor vi kan deponere vores slam. Samtidig kan vi hjælpe
hinanden med arbejdet. Så kom og vær
med:
Søndag den 11. november kl. 10.
Mødested: Kildevældsgade 9.
Husejerforeningen har nogle brøndskovle, vi kan anvende. Tag gerne egen
brøndskovl, spand og tagrende-ske med,
så man kan sammenligne hjemmelavede
modeller og få ideer.
Du kan tilmelde dig til brøndrensedagen
senest søndag den 28. oktober til Ole
Munck, munck@dadlnet.dk (eller 6017
2384).
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Hornemansgade 13’s forvandling
Af Kaare Breinholt, Hornemansgade 13
Skal – skal ikke… er noget mange af os
husejere i kvarteret går og spekulerer
over. Skal man sætte hytten i stand,
hvor meget, hvornår, hvordan, og ikke
mindst med hvilke håndværkere.
Allerede dér er mange sprunget fra.
I vores situation på H13 - som er et
hjørnehus - bor vi i dag to voksne med
to alt for hurtigt voksende piger på 11 og
9 år samt en hund.
Da den øverste etage ikke er vores, men
en selvstændig lejlighed, var fremtidsperspektiverne i dette hus med kælder,
stue og 1. sal, enten at købe den øverste
lejlighed eller at bygge om – kraftigt om.

I skrivende stund er vi 10 dage fra at
skulle flytte tilbage, fuldstændig som
aftalt og planlagt, til et totalt nyt hus,
gård og have. Huset er blevet understøttet med fundament under ydre såvel
som indre bærende vægge. Udgravning
af kælder, så loftet røg 12 cm længere
op. Varme i gulvet. Indvendigt dræn
langs ydermurerne, som samles i en
brønd med dykpumpe. Etablering af nyt
bad/toilet i kælder samt 1 sal. Total
istandsættelse af opgang. Slibning af alle
gulve. Maling af hele hytten. Gården får
ny belægning og nyt lækkert græs i
forhaven. Bum faldera.

Og efter mange, rigtig mange overvejelser besluttede vi os for, at vi gerne ville
blive boende for ”evig tid”. Og så satte vi
skub i processen med først at få huset
vurderet, tegnet nogle skitser, tænkt
fremtidens brug af både voksne og børn/
snart teenagers, snakket, og så lige
snakket lidt mere.

Og hold kæft, vi glæder os til at flytte
tilbage. Vi har været vildt heldige at
have boet i en lejet lejlighed længere
nede ad gaden, så skolegang og dagligdag har kunnet køre videre næsten uden
ændringer. Det kan varmt anbefales at
flytte ud af byggepladsen. Det er en
kæmpe faktor for, at vi har kunnet gøre
så meget på så kort tid.

Herefter gik jagten på nogle håndværkere i gang. Vores held var, at naboerne
lige havde været igennem en ordentlig
renovering af deres stueetage, og vi indhentede pålidelige efterretninger om deres ”slemme” håndværkere, som enormt
hurtigt viste sig ikke at være slemme
overhovedet.

Med til dette skriv skal der også lyde et
kæmpe UNDSKYLD – til alle vores kæreste og rare naboer. Vi ved, at der har
været gener. UNDSKYLD – vi giver en
bygge-bajer og håber, at I stadig vil hilse
på os. Heldigvis har vi brugt håndværkere, der har været gode til at smutte mellem 15-16.

GS BYG alias Rune & Lasse fangede
opgaven med det samme, udfærdigede
et håndgribeligt og overskueligt budget/
tilbud. Det blev sendt lidt frem og tilbage, og wupti – så stod vi pludselig og
skulle flytte ud i 3 mdr.

Hvis du har spørgsmål om hvordan, hvor
meget, hvornår og valg af håndværkere,
så er du meget velkommen forbi vores
nye hus, hvor vi skal bo for ”evig tid”.
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Kaare Breinholt, kaare@wishbone.dk
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KILDENs fødsel
En snak med Kildens første redaktør, Jan Rattleff
Af Jørgen Frederiksen, Kildevældsgade 9
Jan Rattleff besøger kvarteret for at indfri et løfte om at lade sig interviewe til
Kilden. Vi tager en tur rundt i gaderne
for at opfriske erindringerne fra dengang.
Fællesskabet – som skuffede
Jan, Lise og deres to børn boede i Weysesgade 11 i årene 1980-1991. De flyttede hertil fra et rækkehus i Gentofte. De
havde besøgt kvarteret, fordi de havde
hørt om det dejlige fællesskab, der var
her, og som de savnede i rækkehuset.
Huset i Weysesgade var velegnet til at
bo i med deres to børn. Børnene boede i
stueetagen, 1.salen var fælles, og 2.sal
var forældrenes etage.
Undervejs i samtalen fremgik det, at
deres forventninger til fællesskabet ikke
blev rigtig indfriet. Det illustrerede Jan
ved, at han en Skt. Hansaften spillede på
sin harmonika til fællessang i gaden. Han
fik senere skriftligt at vide, at ”det var
forargeligt”. Men de boede her alligevel i
mere end 10 år.
Børnene blev ældre, og familien flyttede
hen i Hesseløgade til en mindre - og først
og fremmest billigere - lejlighed.
Beboernes talerør
På spørgsmålet om hvordan ideen til
KILDEN opstod, fortæller Jan:
”Vi er tilbage i 1980. Husejerforeningen
havde dengang et blad, som kun blev
delt ud til husejerne. Indholdet handlede
primært om fjernvarme, kontingentforhøjelse, nye regulativer og generalforsamlingsreferat etc.
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Husejerforeningens vægskab i
Kildevældsgade
blev også benyttet
til information,
men det var kun
bestyrelsen, som
havde adgang til
skabet.
Mange huse var
dengang beboet af lejere, men de var
nærmest usynlige og ”ikke eksisterende”, og de blev kun orienteret gennem
ejerne. Vi var en del børnefamilier, og så
var der de unge, som var aktive på mange andre måder. Vi var nogle stykker,
der havde tanker om et mere aktivt
fællesskab.
Vi var en lille gruppe, som fandt sammen
med nogle af lejerne, og vi arrangerede
forskellige aktiviteter:
Fælles spisearrangementer, byttemarked, fastelavnsfest, skovture, og vi
oprettede også en fredsgruppe dengang.
Vi betalte selv omkostningerne til de
”løbesedler”, vi delte om til alle husene.
Det var alt sammen baseret på engagement og frivilligt arbejde. Vi startede
først med at sætte et skab op i Kildevældsgade, som skulle være beboernes
skab, med information om aktiviteter. Så
opstod ideen til Kilden. Vi ville gerne inddrage flere beboere i vores aktiviteter.
En konkurrence afgjorde, at navnet blev
KILDEN”, forklarer Jan.
30 kr om året
I et uddrag af lederen i 1. udgave af Kilden står der, hvad bladet kan bruges til:
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 Annoncer om køb og salg af hvad som
helst

overgang, indtil de flyttede igen, f.eks.
efter gennemført uddannelse.

 meddelelser om fælles arrangementer

Fra beboernes til foreningens blad

 referater fra beboermøder
 debat om bebyggelsen
 gode ideer (jævnfør artiklen om fælles
spisning inde i bladet)
 nedsættelse af interessegrupper
 hus- og bygningsnyt
 og artikler om stort og småt om dagligdagen.
KILDEN blev i den første tid et betalingsblad 30 kr. for et år, og pensionister 15
kr. Det var nødvendigt, for arbejdet og
især omkostningerne blev større.
Ledet af ildsjæle
På det ledende spørgsmål om Jans rolle
som redaktør og idémand, fortæller han
lidt afvisende, at det ikke helt er sådan,
at det var ham, der fik ideen, men at
den opstod i et fællesskab, ligesom de
også var fælles om redaktionsarbejdet.

Jan fortæller: ”Der var blandet interesse
for Kilden i Husejerforeningens bestyrelse. Nogle syntes, det var en god idé med
beboernes initiativ og begyndte selv at
skrive små indlæg i Kilden, næsten som
en konkurrence til foreningens eget blad,
og senere udviklede det sig sådan, at
foreningen efter nogle år helt overtog
Kilden, der så blev foreningens blad. Den
store integration skete først, efter at jeg
var flyttet”.
”Den største oplevelse for mig dengang”
- fortsætter Jan – ”var, at vi udviklede
vores teknik fra spritduplikator og sværteduplikatoren og videre derfra til at
kunne lægge raster i billederne og trykke
det på samme måde, som man anvendte
til billedmateriale i aviser. Det var dengang en stor oplevelse for mig”.

Men med mit kendskab til Jan ved jeg, at
han altid har taget initiativer til - og deltaget i mange projekter, og i samtalen
med ham ligger det alligevel skjult, at
han havde en meget væsentlig rolle som
igangsætter og initiativtager.
Selv siger Jan:
”Vi var en aktiv gruppe, jeg husker det
som 5-10 personer - et arbejdende fællesskab - der engageret skrev, producerede og omdelte bladet. Jeg husker især
Torben Bregenholt som en meget aktiv
deltager” (kendt fra nytårsfyrværkeriet).
Bladet fik flere og flere læsere, og der
opstod også en større viden om beboernes interesser. De unge, som boede til
leje (flere boede i små boligfællesskaber
eller i kollektiver), var en væsentlig del
af målgruppen, men det viste sig, at opholdet her i kvarteret for dem var en

Kilden 2012/3

Akvarel udført af Jans kone Lise Rattleff.
Til venstre over hækken er en postkasse
beregnet til indlæg til Kilden
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3 x Emil Horneman
Hornemansgade i vores kvarter er opkaldt efter komponisten J.O.E. Horneman, som er anden generation i en kunstnerfamilie. Derudover er der endnu
en Hornemann, som har haft betydning for kvarteret. *)
J.O. Emil Horneman –
komponist og forlægger
Johan Ole Emil Horneman (1809-1870)
er søn af Christian Horneman (17651844), som var portrætkunstner og især
udførte miniatureportrætter af tidens
vigtige mænd, herunder hoffet. En del år
rejste han rundt i Europa, hvor han malede, bl.a. et berømt portræt af Beethoven som ung. Hans titel var hofminiaturemaler.
(J.O.) Emil Horneman begyndte ligesom
sin far som maler og blev uddannet på
akademiet. Men faderen fik ham til i stedet at kaste sig over musikken. Muligvis
fordi faderen vidste, at det var svært at
leve af at male.
(J.O.) Emil Horneman blev i begyndelsen
undervist i musik af sin far og af Kuhlau,
og senere begyndte han selv at give undervisning. Men med en voksende familie, måtte han finde mere indbringende
arbejde. Sammen med partneren de Meza åbnede han i 1844 en kombineret musik- og kunsthandel i København. Det var
i sig selv nytænkende. Men (J.O.) Emil
Hornman havde desuden konstateret, at
der manglede kompositioner til undervisningsbrug – så han udgav en lind strøm,
fx Tolv musikalske Skizzer for Pianoforte,
Femtonige Smaastykker for de første Begyndere, og Opmuntring for Børn.
Både komponeringen og forretningen gik
strygende. Horneman havde god sans for
at udgive det, som folk ønskede. Fx udgav han en serie ved navn Genklange fra
Tivoli og Casino, dvs sange, som var ble-

vet spillet på
Københavns
to velbesøgte
forlystelsesetablissementer. Så
kunne man i
hjem med
klaver spille
og synge tidens slagere.
Dengang
fandtes jo
hverken
radio eller grammofon.
Butikken flyttede til Amagertorv nr. 6 i
den smukke renæssancebygning, hvor
nu den Kgl. Porcelænsfabrik har butik.
Fra 1846 var partneren udskiftet til musiklærer Ernst Erslev. Musikhandlen blev
benyttet af tidens kendte komponister
som J.P.E. Hartmann, Lumbye, Gade og
Kuhlau.
Den tapre Landsoldat – sangen der
vandt krigen i 1848
Et af de bedst kendte værker af (J.O.)
Emil Horneman – og også det vi synger
hvert år ved nytårskuren – er melodien
til Den tapre Landsoldat med tekst af Peter Faber. Historien bag dette værk er
krigen i 1848, hvor Danmark kæmpede
mod Preussen/Tyskland om SlesvigHolsten. Denne krig vandt vi, mens vi
som bekendt tabte den efterfølgende
krig i 1864.
Man havde konstateret, at der manglede
en velegnet patriotisk slagsang, som

*) Kilder til denne artikel er Horneman, En kunstnerslægt, Inger Sørensen, Museum Tusculanums forlag,
2011, plus opslagsværker.

14

Kilden 2012/3

soldaterne kunne marchere til. Det besluttede Emil Horneman at gøre noget
ved, så han skrev melodien og fik Peter
Faber, som var en kendt visedigter, til at
skrive teksten. Der foreligger flere anekdoter om tekstens tilblivelse, én lyder
således:
Peter Faber kom ind i Hornemans butik
på Amagertorv, hvor Horneman spillede
den nye melodi for ham. De blev enige
om, at Faber skulle skrive teksten, som
skulle begynde med ordene ”Dengang
jeg drog af sted”. Faber lyttede til melodien endnu en gang, og spadserede så
fra Amagertorv til Kongens Nytorv og
tilbage igen. Da han kom tilbage til butikken, havde han digtet det første vers.
Så gik han endnu en tur og skrev andet
vers, og således fortsatte det, indtil alle
seks vers var skrevet.
Sangen blev et
kæmpe hit. Horneman og Erslev
udgav den med
tekst og noder for
8 skilling pr ark.
Indtægterne skulle gå til ”de bortdragne Underofficerers efterladte
Familier”, og der
blev i løbet af to
måneder indsamlet et stort beløb.
I tusindvis af sange blev sendt til soldaterne ved fronten,
og da de sejrrige vendte hjem i september 1849, var det den sang, der var på
alles læber – både hos soldaterne og hos
de folk, der hyldede dem. Komponist og
forfatter havde endog fået ridderkorset,
og det hed sig, at ”med denne sang
vandt vi krigen”.
Sangen var så populær, at den blev
oversat til svensk, norsk og engelsk, og
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den blev benyttet under den Amerikanske Borgerkrig og Første Verdenskrig.
Horneman og Faber begik endnu et hit,
nemlig Højt fra træets grønne top. Den
blev oprindeligt skrevet til Fabers egen
familie, som hvert år samledes til stor
familiejul hos bedsteforældrene. Traditionen var her, at hver gave blev præsenteret med et lille rim, og det er disse små
rim, som Peter Faber har sat sammen til
en vise, og som Emil Horneman skrev
melodi til – og som stadig synges!
Horneman var entreprenant og nåede
også at drive forlystelsesetablissementet
Alhambra, som blev grundlagt af Georg
Carstensen (ja, ham med Tivoli) på Frederiksberg. Han etablerede endnu en
musikforretning, denne gang sammen
med sin søn Christian Frederik Emil Horneman.
C.F. Emil Horneman – komponist,
forlægger, musikpædagog og koncertarrangør
(J.O.) Emil Hornemans yngste barn var
sønnen Christian Frederik Emil, som blev
født i 1841 og også blev kaldt Emil. Han
voksede op i et meget livligt kulturelt og
musikalsk miljø hos sin mor (da forældrene var blevet skilt), og som ung fik
han mulighed for at blive uddannet på
musikkonservatoriet i Leipzig – datidens
hotteste musikby. En af hans medstuderende var Edvard Grieg.
Dér fik (C.F.) Emil Horneman en grundig
musikalsk uddannelse, hvorefter han i
1860 vendte tilbage til København. Her
var hans far (J.O.) Emil Horneman kommet i økonomiske vanskeligheder, fordi
forlystelsesetablissementet Alhambra var
gået konkurs. Sammen oprettede de
derfor endnu en musikhandel. Faderen
(J.O.) Emil Horneman bestyrede den,
mens (C.F.) Emil Horneman skrev musikstykker.
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(C.F.) Emil
Horneman
ernærede til
stadighed sin
familie ved
musikundervisning og
komposition –
og senere
kurser i nodelæsning. Sideløbende med
det satte han gang i flere initiativer, der
alle sigtede på at udbrede kendskabet og
adgangen til musik blandt borgere.
Et initiativ, som fik stor succes, var oprettelsen af C.F.E. Hornemans Musikinstitut, som så dagens lys i 1879. Sammen med kendte musikere tilbød instituttet undervisning i sang, klaver, violin,
cello samt musikteori, nodelæsning og
korsang. Kurserne var henvendt til såvel
professionelle som amatører. Instituttet
fik til huse i Gothersgade på førstesalen
over Wilhelm Hansens Musikforlag, og
det modtog støtte fra kulturministeriet.
Instituttet fortsatte efter (C.F.) Emil Hornemans død i 1906.
Lægen C.J. Emil Hornemann –
filantrop og forkæmper for hygiejne
Og så til noget helt andet. For der er faktisk endnu en Hornemann (nu med dobbelt n til sidst), som har betydning for
vores kvarter. Det er lægen Hornemann,
som også hed Emil til fornavn. Denne
Emil Hornemann er nemlig en af grundlæggerne af Arbejdernes Byggeforening i
1865.
Claus Jacob Emil Hornemann, som levede 1810-1890, tog medicinsk eksamen
og derefter doktorgraden.
Den Store Danske Encyklopædi skriver:

rene i 1800-tallet. På en studierejse til
England oplevede han industrialiseringens skadelige sundhedsmæssige konsekvenser og britiske lægers
første forsøg
på at afbøde
dem. Som
praktiserende
læge i København fra 1841
arbejdede han
for gennemførelsen af hygiejnereformer,
men først ved
koleraepidemien her i 1853 med 4.737
døde vandt hans tanker gehør med opførelse af Lægeforeningens Boliger
(Brumleby) og revision af den københavnske byggelov. Den første arbejdsmiljølov (1873) skyldtes bl.a. hans beskrivelse af børnearbejde i industrien.
Han var også aktiv i bekæmpelse af alkoholmisbrug. Indsatsen gennemførtes
ved talrige foredrag, pjecer og artikler
samt gennem Det Medicinske Selskab i
København og Sundhedskollegiet. Hornemann blev titulær professor 1853.”
Også denne Emil Hornemann gjorde en
stor indsats i krigen i 1848. Han meldte
sig til hæren og blev overlæge på lazarettet i Augustenborg, hvor hans hygiejniske forholdsregler bidrog til at modvirke den frygtede lazaretfeber blandt de
sårede soldater.
De tre gange Emil
De mange Emil Horneman’er har forvirret mig, når jeg er stødt på navnene, så
derfor satte jeg mig for at undersøge
sagen. Som det fremgår, var de alle
initiativrige og kompetente personer,
som satte deres præg på samtiden. /lf

”Emil Hornemann var en af de betydeligste forkæmpere for forbedring af levekå-
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Del en bil
Flere beboere i kvarteret er medlem af en delebil-ordning – enten en
kommerciel ordning eller en privat ordning. Læs om de forskellige erfaringer.
Man slipper for al besværet
Hvis man melder sig ind i en delebilordning, behøver man aldrig at tænke på
at få bilen til eftersyn eller værksted.
”Jeg tror, at delebiler er for folk, der ikke
interesserer sig for biler!”, siger Michael
Zedeler, Kuhlausgade. Han er fra en af
de 11 husstande i kvarteret, som er
medlem af delebilordningen LetsGo.
Hans væsentligste grund til at vælge
delebilordningen er, at han ikke har lyst
til at have ansvar for en bil – altså reparationer, forsikringer, skader, syn mm.
For ham er det meget tillokkende, at det
er andres hovedpine. ”Når man ikke
bruger bilen, så er den der ikke! Og man
skal ikke spekulere over, om den står
parkeret rigtigt, osv”, siger Michael.
Hvis man ikke kører hver dag
Det kommer naturligvis an på, hvilket
kørselsbehov man har, om man kan
klare sig med en delebil. Forbrugerbladet
Tænk har opstillet fem forskellige scenarier og beregnet, hvad det koster at eje,
leje, lease eller dele en bil ud fra et sæt
forudsætninger. I hvert scenarie har de
beregnet de årlige omkostninger ud fra
det anslåede kørselsbehov. Resultatet
viser, at hvis man dagligt bruger sin bil
fx til og fra arbejde, kan det bedst betale
sig at eje en bil. Men hvis man ikke har
et dagligt behov, er delebil i de fleste
situationer en billigere løsning. Beregningerne kan ses, hvis man er (betalende)
medlem af Tænk (www.taenk.dk) – eller
find bladet på biblioteket.
Knap så spontan
”En ulempe er naturligvis, at man som
regel selv skal bruge en bil, når alle an-
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dre mennesker også vil – altså fx i weekender og ferier. Men hvis man blot er
ude i tilstrækkelig god tid – dvs tre dage
før - er man garanteret en bil”, forklarer
Michael. Og det generer ham ikke, at
han sommetider må bruge tid på at
hente en bil et andet sted i København.
”Men det må man gøre op med sig selv,
om man kan acceptere.”
Det er altså ikke sikkert, at man kan få
en bil, hvis man spontant beslutter sig
for at køre en tur.
Hvis bilen er væk
Bente Vestergaard, Kuhlausgade, har
også gode erfaringer med de frivillige i
ordningen. Hun fortæller: ”De er altid
super hjælpsomme og venlige. F.eks. har
jeg oplevet, at en booket bil ikke var
der.... Det viste sig, at et medlem havde
lavet en fejl og befandt sig i Jylland, så
jeg kunne ikke få bilen... Ham, der havde vagttelefonen den aften, sprang selv i
en delebil, som han havde booket, og
hentede mig og min cykel og kørte mig
hen til en anden delebil, fordi der ikke
var en tæt på....det ville han da gerne....Man kan simpelt hen mærke, at de
folk virkelig tror på ideen, brænder for
den, og gerne gør en ekstra indsats for
at få det til at fungere.”
Ingen parkeringsproblemer
”Den der med, at delebilerne har faste
parkeringspladser, er jo en indlysende
fordel”, fortsætter Bente, ”man ser folk
cirkle rundt i kvarteret hver aften i private biler. Men vi har vores faste pladser,
det er en stor fordel.” Også andre steder
i København og på Frederiksberg kan
man lettere og gratis parkere med en
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delebil, fordi bilerne har parkeringslicens.
Jo flere, des bedre ordning
Flere fremhæver fleksibiliteten mht
bilens størrelse. ”Man har adgang til små
biler, el-biler, familiebiler eller kassevogne, så man kan afpasse det efter sit aktuelle behov. Desuden er bilerne altid i
god stand”, forklarer Michael.
Han er varm fortaler for delebiler, og han
håber, at endnu flere vil benytte sig af
ordningen: ”Jo flere medlemmer, jo større fordele. For så vil der være flere biler
til rådighed, og muligheden for spontane
ture vil stige.”
Kristjan Jul Houmann, N.W. Gades Gade,
som også er medlem, opfordrer ligeledes
til at flere melder sig ind og benytter
ordningen. ”Forudsætningen for, at vi
kan bevare bilerne her i kvarteret, er jo,
at tilpas mange beboere benytter ordningen”, forklarer han.

FAKTA
LetsGo (tidl. Københavns delebiler)
Ordningen går – kort fortalt – ud på, at
man som medlem har adgang til forskellige typer biler – store, små, el – som
man kan benytte i den tid, man har
reserveret. Man kan reservere forud op
til 12 måneder frem.
Det betaler man
Man betaler et indmeldelsesgebyr på
950 kr og derefter et månedligt beløb.
For os, som bor i Strandvejskvarteret, er
det særlig fordelagtigt at benytte LetsGo, som tilbyder gruppemedlemskab til
et reduceret kontingent: 96 kr. om måneden per medlem (mod normalt 220
kr). Desuden skal man betale en selvrisikoforsikring på 600 kr pr år.
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Og det vil også hjælpe på parkeringssituationen i vores kvarter.
Grupperabat i LetsGo
Annette Damm, Kildevældsgade, fandt
ud af, at det var særlig favorabelt at udgøre en gruppe hos Københavns Delebiler, som nu hedder LetsGo. Hun skrev
om det på vores hjemmeside, og over 10
interesserede meldte sig. Det betyder, at
det månedlige kontingent er på 96 kr i
stedet for 220 kr. Gruppen har 11 medlemmer, og kontaktpersonen er nu Anne
Hvilsted, N.W. Gades Gade.
En familie – to biler
For Anne er delebilen den ekstra bil, som
er nødvendig, når de skal af sted hele
familien. Til daglig har de en almindelig

Man betaler et beløb pr kørt kilometer og
pr tidsenhed. Prisen afhænger af bilens
størrelse, og den er 20-30 kr pr time, og
max 1200-1800 kr pr uge. Km-prisen er
2,75 -3,50 kr. Til gengæld betaler man
ikke for benzin; den betaler man med et
benzinkort, der følger med.
Der er parkeret tre LetsGo-biler i Kildevældsgade, tæt på Østerbrogade. Hvis
disse biler allerede er reserverede, må
man hente sin delebil på et af de andre
P-steder i byen. LetsGo oplyser, at der
”på et senere tidspunkt” vil blive placeret en elbil i kvarteret.
Læs mere på www.letsgo.dk.
For at blive medlem af gruppen kan du
kontakte Anne Hvilsted, 2496 9215 eller
anne.lirael@gmail.com.
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FAKTA
Hertz Delebil fungerer efter de samme
principper som LetsGo, men priserne er
lidt højere. Til gengæld tilbyder Hertz et
prøvemedlemskab, hvor man ikke skal
betale indmeldelsesgebyr eller den
månedlige afgift. Men så er både kmprisen og timeprisen højere.
De nærmeste Hertz-biler er parkeret på
Landskronagade 54 og Svanemøllevej
84.
Læs mere på www.delebil.dk

bil, men den kan ikke rumme alle børnene, ”så når vi alle skal til familiefødselsdage og den slags, er det en rigtig god
mulighed, at vi kan leje den store bil. Og
det er rigtig rart, at der en garantiordning, så man altid kan få en bil”, forklarer Anne.
En bil – to familier
Da deres gamle Mercedes ikke kunne
mere, fandt Henriette og Claus Engelsen
fra H.C. Lumbyes Gade sammen med en
anden familie, Lars-Henrik Pedersen og
Margit Kitter fra Berggreensgade. De
havde gjort sig erfaringer med Københavns Delebiler, men var ikke helt tilfredse med den ordning. Især kunne det

Kalender
Torsdag den 11. oktober kl. 20
Energimøde, se side 9
Onsdag den 31. oktober kl. 18.30
Halloween, grill i H.C. Lumbyes Gade
syd.
Søndag den 11. november kl. 10
Brøndrensningsdag, se side 10
1. januar 2013 kl. 00.45
Nytårsfyrværkeri på Torvet
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være det svært at få en bil i weekenderne, og det var vanskeligt at planlægge.
De to familier talte derfor om deres behov for kørsel, og de kom frem til, at det
var oplagt at dele en bil. Netop når man
er to familier, bliver det billigere næsten
uden at forringe adgangen til en bil, forklarer Claus. ”Det er simpelt hen en halvering af udgifterne – optimalt”.
De aftalte retningslinjerne, som går ud
på, at de har en uge på skift. Fra mandag morgen til søndag aften, og man
afleverer med en fuld tank. De gider ikke
længere skrive km-forbruget op – ”det
går lige op”, siger Claus. Fordeling i ferierne aftaler de særskilt – typisk således,
at de hver får to uger. Og så planlægger
de ferierne efter det.
En sjælden gang sker det naturligvis, at
de begge skal bruge bilen samme dag –
”og så må man låne en bil et andet
sted”, forklarer Henriette og fortsætter:
”hvis man skal bruge bilen i de andres
uge, spørger man bare, om man kan låne bilen den ene aften. Man mingelerer.”
Ordningen har nu fungeret i fem år – og
de to familier er stadig meget tilfredse!
Det skal retfærdigvis nævnes, at ingen
af dem har behov for daglig transport til
arbejdsstedet – det klares på cykel. /lf
1. januar 2013 kl. 14
Nytårskur med sang i gaderne,
start i Berggreensgade øst
26. februar 2013
Generalforsamling

Kildens udgivelsesplan i 2012
 Nr. 4 udkommer i midten af december
Frist for indlæg: 16. november
Indlæg kan sendes til
kilden@strandvejskvarteret.dk eller
afleveres til redaktørerne.
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Bestyrelsesformand
Ole Graugaard,
Berggreensgade 60,
T 3927 1307, M 2164 0399,
ole.graugaard@hotmail.com
Opgaver: Gader, fortove og
renholdelse (ansv), YouSee
(ansv), kontakt til Trafikgruppe

Næstformand
Benditte Skyhøj Olsen
Hornemansgade 22,
T 3929 3968, M 2023 6216
benditte.olsen@gmail.com
Opgaver: Haver, hegn (ansv),
Facader (ansv)

Chris Pethick
Niels W. Gades Gade 34
T 3929 9111
pethick@nbi.dk
Opgaver:
Fællesarrangementer

Grete Kladakis
H.C. Lumbyes Gade 52
T 2518 6628
lumbyesgade@live.dk
Opgaver:
Renovation/
papircontainere (ansv)

Jan Væver
Kildevældsgade 13
M 2579 3333
jan.vaever@gmail.com
Opgaver: Kloakker/rotter/el/
vand (ansv), Graffiti (ansv),
YouSee

Claus Engelsen
H.C. Lumbyes Gade 61
T 3920 3743
henrietteogclaus@hotmail.com
Opgaver:
Hjemmeside (ansv)
Desuden Dorte Nørby,
Hornemansgade 15

Lars Bjerregaard
Niels W. Gades Gade 44
T 2613 2600
lars.bjerregaard@hotmail.com
Opgaver: Kasserer,
Fællesarrangementer (ansv)

Niels Ingvartsen
Hornemansgade 29
T 3929 4218, M 2036 2008
nisser@ingvartsen.eu
Opgaver:
Materielforvalter

Lise Fogh
Berggreensgade 50
T 3929 4126, M 5090 9214
Opgaver:
Redaktør af Kilden (ansv)
kilden@strandvejskvarteret.dk

Ulla Liberg
Berggreensgade 54
T 3920 0757
Opgaver:
Redaktør af Kilden
kilden@strandvejskvarteret.dk

Energigruppen: Jørgen Frederiksen, Kildevældsgade 9, energigruppen@strandvejskvarteret.dk
Trafikgruppen: Adriaan Schelling, H. C. Lumbyes Gade 18, a.h.schelling@gmail.com
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Leder
Som det ses på forsiden, var der rigtig
mange, som gjorde sig umage med at
pynte med græskar til Halloween, og
også i år var der stor tilslutning til selve
festen, mange iført flotte kostumer. Aftenen var lun, og der var masser af ristede
pølser. Tak for den flotte aften.
Vidste du, at der oprindeligt især boede
arbejdere fra B&Ws skibsværft i kvarteret. Dengang gik der en færge fra Svanemøllen til Inderhavnen, hvorfra de kom
videre med båd til værftet. I sin artikel
fortæller Christian Sonne historien bag de
mange smedejernshegn, som karakteriserer vores gader. På hjemmesiden kan
du se endnu flere billeder af disse hegn.
Dette nummer af Kilden tilbyder en lang
række muligheder for, at du kan indgå i
fælles projekter og aktiviteter i kvarteret. Det er en af de store kvaliteter ved
at bo her – at man går sammen om en
aktivitet, der interesserer. Det bliver også
fremhævet i boligannoncerne som et
særligt attraktivt træk ved kvarteret.
Og jo flere der deltager, des sjovere
bliver det.

Her er en oversigt:
 Hent gratis julekort fra kvarteret,
se side 12
 Nytårsfyrværkeri – der mangler
hjælpere til affyringen, se side 3
 Nytårskur – husk at møde op 1. Nytårsdag kl. 14, se side 15
 Byt dine bøger med nye, mød op til
Bogbyt den 16. januar, se side 10
 Giv en hånd til fastelavnsforberedelserne den 10. februar, se side 13
 Husk at skrive Generalforsamlingen
26. februar kl. 19.30 ind i din 2013kalender
 Tal med nogle naboer og find på en ny
sjov, fælles aktivitet til foråret, se
side 13
 Indgå i arbejdet med at hente gode
råd fra Energirapporter, se side 9
 Meld dig til at arrangere næste Brøndrensningsdag til efteråret, se side 6
 Du kan indgå i en arbejdsgruppe om
at ændre torvet, se side 14.
Glædelig jul og godt nytår fra Ulla og Lise

Kilden 2012/4, december 2012
Medlemsblad for
Husejerforeningen i Strandvejskvarteret

Redaktion:
Lise Fogh (ansv) og Ulla Liberg

Udgives 4 gange om året. Oplag 450.

Foto: Per Elvekjær m.fl.

Tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri A/S

Indlæg kan sendes til
kilden@strandvejskvarteret.dk eller til
redaktørerne, se adresser på bagsiden.

Tidligere numre kan findes på
www.strandvejskvarteret.dk
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Nyt fra bestyrelsen
YouSee
YouSee forventer at være færdige med
arbejdet i kvarteret inden udgangen af
året. Vi vil nu på falderebet gerne erkende, at vi har været bekymret for, hvordan det skulle gå. Det har imidlertid til
vores lettelse vist sig at forløbe langt
mere fredeligt end forventet.
I den forbindelse bør der lyde en stor tak
til tålmodige og konstruktive hjørnehusejere samt naboer. Det har naturligt nok
ikke altid været lige sjovt at se gården
blive gravet op og planter blive fjernet
eller skåret ned.
Når nu gravearbejde og kabling er slut,
så skal der i nogle huse laves ændringer.
Det er først og fremmest huse med flere
husstande. Alle, der bliver berørt, vil blive kontaktet af YouSee, når de er færdige med den udvendige kabling. Det bliver muligvis først i det nye år.

En "gren" på størrelse med et velvoksent
kastanjetræ brækkede i foråret af et
endnu større træ i en af gårdene. Den
slags er selvfølgelig decideret farligt,
men selv ufarlige træer kan stjæle en
ellers sparsom aftensol fra mange naboer.
Husejerforeningen har ingen myndighed i
forhold til den slags problemer, men vi
vil alligevel opfordre til at tænke på naboerne. Det kan godt være, at man ikke
selv har skygge af træet, men kig lige
ind til naboen og tjek, hvor mosgrønt der
er derinde. Det kan jo skyldes for lidt
sol!
Husk generalforsamling
Der er generalforsamling den 26. februar
2013 kl. 19.30 på Svanemøllen Kaserne.
Forslag til dagsorden skal være formanden i hænde senest den 24. januar
2013.

Store træer i baggårdene

Arrangementer

Husejerforeningen har fået klager fra
Andelsboligforeningen i Edvard Griegs
Gade. De mener, at en del af træerne i
gårdene i Berggreensgade nord er alt for
høje. Vi har også fået henvendelser om
meget store træer i andre karreers gårde.

Det var en fantastisk uhyggelig Halloween. Stor tak til arrangørerne og hjælpere i H.C. Lumbyesgade. Vi ser frem til
nytårsfyrværkeri, men beder frivillige
hjælpere om at melde sig. Dem er vi
meget afhængige af. Kontakt Lars
Bjerregaard.

Medhjælpere til nytårsfyrværkeri
Har du lyst til at give en hånd med ved
nytårsfyrværkeriet på torvet?

 Undlad at være beruset ifm
affyringen.

Kravene er:

Hvis du kan leve op til kravene, så meld
dig til Lars Bjerregaard, senest den 30.
december.

 Minimum 18 år
 Mød op til instruktion på torvet
31.12.12 kl. 15.00
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Pas på dit smedejernshegn
Tekst og fotos af Christian Sonne, Heisesgade 49
Christian Sonne har specielt øje for kvarterets unikke arkitektoniske og historiske træk. Denne gang er fokus på de gamle smedejernshegn, som fortæller
en helt særlig del af historien.
Den 25. oktober 1865 indkaldte ”Arbejderforeningen af 1860” til foredrag med
distriktslæge på Christianshavn Frederik
Ferdinand Ulrik. Emnet var ”Småfolks
Selvhjælp og Samarbejde i andre Lande”
og handlede bl.a. om, hvordan man byggede arbejderboliger i England.
Foredraget blev annonceret på Burmeister & Wains værksteder og vakte stor
interesse blandt arbejderne. Interessen
blev fulgt op af et møde den 20. nov.
1865, hvor Ulrik holdt foredrag om de
store fysiske og moralske goder, arbejderne kunne opnå ved at støtte hinanden i en bygge- og spareforening: ”Når
Hygge i Hjemmet mangler, da søger Familien udad. Drikfældighed, Usædelighed
og Tomhed drage ind, den opvoxende
Ungdom seer et slet Eksempel, følger
Sporet og saadan forringes Folkets Karakter. En sund og god Bolig er derfor ej
alene en behagelighed, den er et overmaade stort Gode, ved den bevares
Menneskets Sundhed, hæves og fremmes dets moralske og aandelige Udvikling”.
Efter den ”opsang” stiftede de tilstedeværende ”Arbejdernes Byggeforening” –
man bandt sig til i 10 år hver måned at
indbetale 1 mark af sin løn. For de samlede indbetalinger blev der bygget huse,
som blev bortloddet blandt medlemmerne.
Hermed var grundstenen til også vores
huse lagt.
Med foreningens udgangspunkt i B&W
udgjorde arbejderne dér - smede, klejn-
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smede, skibsbyggere, metalarbejdere,
snedkere osv. – i de første mange år en
stor del af foreningens medlemmer. Den
lette adgang til materialer, skrot, værksteder mm., der fulgte med at arbejde
på et stort skibsværft, betød, at mange
benyttede mulighederne for at fuske lidt
i fritiden, ”låne” lidt materialer og skabe
nogle af de smukke smedejernshegn,
der stadig pynter kvarteret.
Nogle af smedejernshegnene bærer
præg af individuel opfindsomhed og kreativitet – og af hvad man kunne skaffe af
materialer. Andre af hegnene er mere
inspireret af datidens smedejernshegn
omkring gravsteder o. lign. – eller af
mere eller mindre standardiserede hegn.
Smedejernshegnene er en del af bebyggelsens kulturhistorie og er derfor vigtige
at bevare. Desværre har mange af dem
det ikke for godt – især er mange af
stolperne ved at ruste op forneden ved
fortovet pga. mange års fugt og saltning.
Jeg skal derfor meget opfordre til at vedligeholde og istandsætte hegnene, inden
de falder om af sig selv. Kvarteret vil
være kedeligere uden dem.
Da det alt andet lige er relativt kostbart
at sætte smedejernshegnene i stand,
kunne bestyrelsen evt. overveje en særlig støtte-/præmieringsordning i Husejerforeningens regi - f.eks. udnævnelse af
og støtte til ÅRETS HEGN – for at sætte
gang i restaureringen.
Kvarteret fortjener det!
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Den store brøndrensningsdag
Tekst og foto Ulla Liberg og Per Elvekjær
brønden meget fyldt. Nogle havde riste
under nedløbsrøret, hvilket gør det nemmere at stoppe blade, nytårsraketpinde
mv.
”Man bliver helt flov, når man har så
meget. Det er ligesom, hvis man ikke
havde gjort rent”, udtalte en deltager.

En gruppe engagerede beboere af forskellig alder og køn samledes med deres
spande søndag den 11. november for at
få renset brønde både i for- og baghave.
Vi blev delt i tre grupper, med en kyndig
instruktør i hver, og fordelte os i kvarteret.

Målet var ikke kun at få det gjort i år,
men at alle skulle lære hvordan, så de
selv kan fremover. Derfor var det meget
pædagogisk, at husejerne selv skulle tage fat ved deres hus. Også de børn, som
var med, gjorde en stor indsats.
Man vurderede undervejs, at det var tilstrækkeligt at rense hvert andet år.
En kvinde, der ikke er så høj, udtalte:
”Det sværeste var nu at få slammet op i
den høje container.” En sådan var opstillet midt i kvarteret. Det inspirerede andre, vi mødte på vores vej rundt i kvarteret, til også at få det gjort denne søndag. Nu var alle foreningens redskaber
også ude og let tilgængelige.
Slammet er miljøfarligt affald, så det må
ikke blot smides ud. Det vil derfor være
godt også fremover, hvis der bliver lavet
en løsning med en fællescontainer på en
annonceret weekend.
Måske vil det være godt også at lave et
lignende initiativ næste efterår, for dem

At rense brønden ved nedløbsrøret var
tydeligt noget, som mange ikke havde
prøvet tidligere. Det kræver en mindre
brøndskovl, og der var ofte planter og
andet rundt om stederne. Hos nogle var
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Kloakbrønde
Gennemløbsbrønd: Normalt én foran
huset og ofte én i baggården. Også kaldet 1-meter brønd. Her kan en mand gå
ned og rense med split eller trykspuler
under huset og i hovedkloakken ud til
vejen.
Tagvandsbrønd: Smal brønd under
nedløbsrøret fra tagrenden, ofte i husets
hjørne. Brønden har sandfang og oftest
en rist under en kappe foroven. Den skal
renses af ejeren, typisk hvert år efter
bladfald. Passer til den lille kloakskovl.
Køkkenbrønd: Normalt én i baghaven.
Samler normalt tilløb fra et nedløbsrør
fra tagrenden, et gulvafløb i kælderen og
stadig i visse tilfælde et udvendigt afløb
fra køkkenet. Brønden har sandfang og
som ikke kunne eller havde fået tilmeldt
sig - hvis initiativgruppen orker?
Du kan læse mere på hjemmesiden, og
senere vil man også dér kunne se et par
korte videooptagelser, som viser, hvordan man konkret renser en brønd.

Da endnu en omgang fra brønden blev
tømt op i spanden, lød der et SLAM, og
én sagde: ”Nu ved jeg, hvorfor det hedder slam”.

åben rist foroven. Den skal renses af
ejeren, typisk hvert år efter bladfald.
Passer til den store kloakskovl.
Tagvandsbrønd fra oprindeligt gårddas: Smal brønd i baghaven. Er afproppet i de fleste huse. Vær opmærksom
på, om det er gjort ordentligt, da det ellers kan forårsage rotteproblemer.
Sandfang: Den nederste del under fraløbet i køkkenbrøndene og tagvandsbrøndene kaldes sandfanget, fordi alskens sand, skidt og møg skal falde til
bunds her i stedet for at løbe ud i kloakrørene. Med kloakskovlen er det let at
tømme et sandfang, mens et tilstoppet
kloakrør kan være et større problem.
Kilde: Frit efter den gamle
"Håndbog for husejere"
Kommentar
indsendt af
Lone
Nørmark,
NWGG 41:
Stor tak til
Energigruppens Jørgen
Frederiksen,
Ole Munck
og Søren
Borch for
deres hjælpsomme, venlige og tålmodige guidning af
os 25-30 husejere, der - iført arbejdstøj
og bevæbnede med spande, koben, papegøjetænger, brøndskovle m.m.m – var
med på store brøndrensningsdag.
Det var både lærerigt og hyggeligt – og
måtte gerne blive en tradition.
Det var rart at være sammen om det –
og en anledning til at få taget sig sammen.
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Lidt forskning i elforbrug
Af Jørgen Frederiksen og Søren Klokhøj, Energigruppen
Beboerne
I Jørgens hus bor to voksne mennesker
og de har selvfølgelig et rend af familie
og venner på samme vis som hos alle
andre. Vi har selv en oplevelse af, at vores levemåde i hverdagen er som hos de
fleste, og vi er da også almindeligt opmærksomme på, hvordan vi bruger vores
elektriske apparater: Lys og diverse installationer, TV, PC’er, radioer, vaskemaskine, opvaskemaskine, køleskabe,
elkedler etc. Der er naturligvis forskel på
forbruget, afhængigt af, hvor mange personer der bor i hvert enkelt hus, men vi
tror selv, at vi udgør en slags gennemsnit af beboerne her i kvarteret.

Ved at justere lidt på de skønnede brugstider kom resultatet meget tæt på det
faktiske afregnede forbrug for 2011 på i
alt ca 6.000 kr.
Resultaterne: Belysningen
Allerede punkt 1, antallet af enkeltforbrugere, overrasker. Vi har i vores hus
83 forskellige forbrugere, lige fra gulvvarmen til el-tandbørsten.
Vi blev overrasket over, at vi har 42
lampesteder (forbrug) fordelt rundt i husets 5 etager (inkl. kælder, loft og haver). Ligeledes var det overraskende, at
belysning kun udgør en femtedel af det
samlede elforbrug, altså 1.180 kr.

Kortlægningen

Flere resultater: Stand-by-forbrug

I 2011 foretog vi en optælling og registrering af alle vores el-installationer i
vores ejendom for at kortlægge, hvordan
vores forbrug af elektricitet fordelte sig
over et år. Der viste sig flere overraskende momenter. Den faktiske gennemgang
af alle enkeltforbrug er baseret på:

Vi har forskellige elektriske apparater:
DVD-optager, TV, radioer, kassettebåndspiller, DVD-afspillere, computere, printere, telefonsvarere. Cirka 19 forskellige
forbrugere. Her fandt vi frem til, at det
samlede elforbrug til stand-by udgør cirka en tiendedel af det samlede forbrug:
618 kr i året 2011. Er det for meget?

 Registrering af enkeltforbrugere, alt
fra el-tandbørsten til tørretumbleren.
 Notering af effekt. Hvor der intet er
angivet, er denne målt med et
”Sparometer”, mere herom en anden
gang.
 Skøn over brugstid, stand-by-tid og
slukket tid. (Summen skulle gerne give 8760 timer/år.)
Det er det.
Det hele registreres i et simpelt regneark
(Excel) og ganges igennem med den aktuelle elpris på 2,10 kr/kWh. Andre elleverandører end vores har muligvis
andre takster, men variationerne er små.
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Hør så: Hvis vi leger med tanken om, at
sådan ser forbruget ud i alle vore 393
ejendomme her i Strandvejskvarteret,
løber det op til 242.874 kr/år. Det er da
noget, ikke? Hvis vores adfærd er et udtryk for gennemsnittets, og vi skønner,
at der findes mindst 1,6 millioner husstande i Danmark, vil de samlede omkostninger til stand-by beløbe sig til
mindst 1 milliard kr. Ta’ den Helle!
Store enkeltforbrugere
Tre år tilbage fik vi lagt 2 m2 elgulvvarme i vores dejlige baderum i
kælderen. Vi satte varme på i årets 6
kolde måneder i døgnets 24 timer.
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Dejligt. Da vi så opgørelsen for elforbruget i årsopgørelsen fra Dong, fik vi alligevel kolde fødder. Vores el-udgifter var
steget med ca. 20 %, dvs med 1.815 kr/
år.
Vi har selvfølgelig ændret vores gulvvarmeadfærd siden og anvender nu det indbyggede tænd-sluk ur i vintermånederne, så vi kun varmer gulvet op i to morgentimer. Udgiften er nu 151 kr/år - eller
mindre end 50 øre om dagen. Et fald til
8%.
Små enkeltforbrugere
Så er der den livslange fornøjelse: Vores
Grundfos Alpha2 cirkulationspumpe. Den
anskaffede vi i december 2010 for 1.650
kr, og den har nu betjent vores hjem i
18 måneder.
Vi har naturligvis kun anvendt pumpen i
vintersæsonen.

Vores ældre pumpe gennem 19 år brugte
70 Watt, mens Alpha2 kun bruger cirka 7
Watt. Forskellen er 63 Watt. 63 Watt,
der ikke kører i 24 timer sparer 3,28 kr/
dag, eller cirka 100 kr om måneden. Det
bliver omkring 600 kr i fyringssæsonen.
Når pumpen er betalt tilbage efter knap
3 år, ruller de 600 kr ind på kontoen, år
efter år. Med stigende elpriser er besparelsen tilsvarende stigende. Om 25 år
har vi mindst sparet 15.000 kr + renter
fra vores lille pumpe. Det er da noget,
der vil noget. Så holder vi en fest!
Disse resultater på tal og forbrug lyder
måske i dine ører som urealistiske og
forkerte? Måske skal du prøve at foretage en kortlægning i dit eget hus, med
dine vaner og din anvendelse af elektriske apparater. Måske bliver du også
overrasket?
Inviterer du også til fest?

Nyt fra Energigruppen
Af Søren Borch, Energigruppen

Tommelfingerregler
Energigruppen har på
www.strandvejskvarteret.dk/Dit hus/
Energiråd skrevet tre artikler med meget
nyttige tommelfingerregler til at justere
fjernvarmeanlægget i kælderen:
 Brugsvandets temperatur:
Vandet skal være 55°C som kompromis for at undgå både legionærsyge
og tilkalkning af systemet.

 Radiatorvandets temperatur:
40-85°C afhængig af udetemperaturen, jvf en detaljeret tabel.
 Trykket på radiatorvandet:
Skal ligge mellem 1,2 og 2,0 bar.
Et andet sted
(www.strandvejskvarteret.dk/Din forening/Energigruppe) kan man bl.a. læse
energigruppens nyhedsbrev og et oplæg
til en påtænkt ordning for energiservice.

Efterlysning: Energirapporter
Mange beboere har fået lavet energirapporter, fx ifm salg af huset. Disse energirapporter kan enhver hente fra
www.ois.dk.
Vil du hjælpe med at udtrække de mest

Kilden 2012/4

rentable råd, som energirådgiverne har
givet om vores huse i disse rapporter?
Kontakt Søren Borch,
energigruppen@strandvejskvarteret.dk.
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Invitation til Bogbyt d. 16. januar
Vores huse er små, og mange af os har
metervis af bøger. Har du lyst til at få
tyndet lidt ud i din bogreol og samtidig få
nyt læsestof, gratis, så er her en ny mulighed.

dere. Til sidst ligger der måske nogle bøger tilbage, som ingen ønsker. Enten tager man sine egne bøger med hjem igen,
eller vi afleverer dem til genbrugsstationen - til glæde for andre.

Onsdag d. 16. januar 2013 kl. 20,
Områdefornyelsen, Vennemindevej 39

Vi håber, at mange har lyst til at afprøve
den lidt anderledes måde at møde andre
beboere fra vores kvarter.

Sådan foregår det:
Du medbringer 3–8 bøger, som du vil
skille dig af med. Vi lægger alle vores bøger ud på et bord og går rundt og kigger.
Når der bliver sagt værsgo, vælger alle
én bog hver. Så kigger vi igen, og på signalet kan vi igen vælge en bog, og så vi-

Du må gerne tilmelde dig, så vi får lavet
nok kaffe/te, til Ulla Liberg:
ullaliberg@gmail.com eller 3920 0757
senest den 13. januar 2013.
Hilsner fra Sanne, Weysesgade 11, Lise
og Ulla, Berggreensgade 50 og 54.

Et nyt bibliotek i kvarteret
Bogudlån i gaden
I H.C. Lumbysgade nr. 2
hænger dette fine bogskab ude ved hegnet,
hvor du gratis kan låne
en bog, bare du skriver
det i den lille bog i skabet. Det er Esben Wolstrup, som har lavet
skabet, inspireret af
venner i Ledøje. Oprindeligt kommer ideen fra
USA, hvor det kaldes
Little Free Library.
Skabet blev indviet efter sommerferien i
år med en reception i gaden med champagne og det hele.
Hver uge bliver bogsamlingen skiftet ud
med en ny række bøger.

Desværre er der ingen bøger lige nu, da
biblioteket har været udsat for hærværk.
Der er nogen, som først har stjålet bøgerne, og de næste bøger blev så overhældt med yoghurt. Der kommer dog nye
bøger ud igen.
En anden mulighed for genbrug af bøger,
kan du se i ovenstående forslag. /ul
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Opskrift på succes
Anmeldelse af Maria Grønlykke: Lene og Sven Grønlykke - Et erindringsportræt
Af Benditte Skyhøj Olsen
I Berggreensgade 14 ligger en skov. Den
består dog kun af et eneste træ, men det
er blevet så stort, at træet gør det ud for
en hel skov. Derinde, skjult bag grene og
blade, skriver forfatteren Maria Grønlykke sine bøger. Hvorfor hun er endt
der, er en gåde, for hun har været vant
til anderledes større forhold. Hun er
nemlig vokset op på et slot med voldgrav, tårne og spir, og med udsigt over
sund og bælt. Det kan man læse om i
hendes erindringsportræt af sine forældre, Lene og Sven Grønlykke, som netop
er udkommet på Gyldendals forlag.
Slottet var resultatet af, at Sven Grønlykke pludseligt fik ”penge på lommen”.
Han havde opbygget en stor skumgummivirksomhed, og den solgte han. Han
havde altid drømt om at lave film. Så
han købte et filmselskab – han havde jo
”penge på lommen”. Og drømmen blev
realiseret, for sammen med sin kone
Lene skrev og instruerede han filmen
”Balladen om Carl-Henning”. Bodil’en var
hjemme.
Der var ”swung” over Lene og Sven
Grønlykke. De opbyggede Løgismose-

koncernen med Falsled Kro, Kong Hans
Kælder, rygeost, vin,
østers, vagtler, chokolade, marcipan og
dåsekartofler, for
blot at nævne lidt.
Ind imellem satte de
seks børn i verden.
Maria har med kærlighed skrevet om to
mennesker, der nåede så meget, og som
med deres egne store krav til kvalitet
ændrede danskernes smagsløg: Chokolade behøvede ikke at være noget brunt,
som klistrede mod ganen – det kunne og
skulle smage som en drøm.
Bogen handler meget om mad, og den er
forsynet med opskrifter på alskens lækkerier. Så skulle man få lyst til at spise
som på Falsled Kro, kan man bare slå op
i Marias bog – lige til at gå til og let at
lave.
Bogens hovedret hedder dog ”succes á la
Grønlykke”. Den opskrift er nu ikke så
lige til, og det vil nok være de færreste,
der har held til at lave den.

Fælledparken — nye muligheder
I slutningen af september indviede Fælledparken de nye aktivitetsområder, der
er blevet skabt de sidste par år.
I området ud mod Serridslevvej er der
blevet bygget en stor legeplads med
alskens sjove gynger, trampoliner, små
boldbaner mm. Her er nok at gøre for
børn i flere aldersgrupper.
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Desuden er der den flotte Tårnlegeplads for små børn, som ligger i hjørnet
ved Blegdamsvej og Rigshospitalet. Hvis
man hellere vil lege på en mere fredelig
måde, kan man opsøge Sansehaven,
som ligger i hjørnet tæt ved Trianglen.
Hvis voksne vil lege, kan de benytte de
nye motionsapparater, som findes lige

11

over for Parken. Eller man kan spille
pétanque på Den franske Plads ud mod
Serridslevvej. Desuden er der åbnet en
smuk staudehave med udsigt ud over
søen.
Der er sat nye skilte op, stierne er blevet
udbedret, der er sat lys op langs mange
af dem, og det er tilladt at cykle over det
hele. Og til de firbenede er der anlagt to
indhegnede hundegårde.
Soppesøen er blevet renoveret, og endelig er der jo dansepladsen og den

store skateboardbane ud mod Nørre
Allé. Trafiklegepladsen er stadig under
etablering og forventes åbnet i december
i år. Den nordlige del af Borgmester Jensens allé er blevet til en grussti, og
resten af vejen er omdøbt til Edel Sauntes vej.
Kort sagt – nyd den store park, som har
fået nyt slogan: 24/7 – fordi den er åben
hele døgnet. Læs mere på www.kk.dk/
Faelledparken hvor der også er et kort
over parken. /lf

Julekort — med motiver fra kvarteret
Der var engang, da man skrev
og sendte julekort med posten,
og i en række år tog husejerforeningen initiativ til, at lokale
kunstnere fremstillede specielle
julekort med motiver fra kvarteret. Nede i matrielkælderen
fandt vi en kasse med restoplaget af nogle af disse julekort. Desværre kender vi ikke
alle kunstnerne. Hvis du kender
navnene, hører vi det gerne.
Vi uddeler julekortene gratis til
interesserede – max 10 til hver.
De kan hentes hos Lise, Berggreensgade 50.
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Regnskab og aktiviteter
Lars Bjerregaard er en mand af få ord, men til gengæld fuld af handling. Han
er kasserer for husejerforeningen og desuden – sammen med Chris – ansvarlig
for fællesarrangementerne i kvarteret.
Da Lars og hans familie havde boet her i
seks år, meldte han sig selv som kandidat til bestyrelsen. ”Jeg ville gerne have
føling med, hvad der skete, og indflydelse på det”, forklarer han. Han blev valgt
ind og fik rollen som næstformand. Det
viste sig, at foreningens regnskab var en
stor opgave, og da den daværende kasserer ikke ønskede at fortsætte, tilbød
Lars at overtage jobbet. ”Som økonom
har jeg jo stor rutine i regnskaber, så jeg
mente, at jeg lettere kunne løse opgaven”, siger han beskedent. Det endte
med, at Lars også fungerede som formand ved siden af jobbet som kasserer.
Det gav dog for meget arbejde, så efter
ét år overgik han til at være kasserer og
ansvarlig for fællesaktiviteterne. Han er
således ikke medlem af bestyrelsen, men
deltager i møderne – uden stemmeret.
Betal kontingent via Betalingsservice
Han indrømmer, at det er et ret stort arbejde at være kasserer – hele året, ikke
kun op til regnskabsaflæggelsen ved generalforsamlingen. ”Jeg ville ønske, at
alle betalte deres kontingent via en betalingsaftale. Det ville lette mit arbejde ret
meget”, siger Lars, ”det er lidt irriterende, når folk ikke betaler til tiden”. Omkring 60 pct. af husejerne betaler i dag
via Betalingsservice og vi skal gerne op
på 80 pct. Så dette er en opfordring til
dem, som endnu ikke betaler kontingentet over Betalingsservice.
Halloween er et godt supplement
”Det bedste ved at bo her er de ting, vi
har til fælles. Når man går og snakker og
hygger sig”, siger han og nævner bl.a.
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det gode samarbejde med Chris
Pethick fra bestyrelsen ang. kvarterets arrangementer.
”Der kommer
nok allerflest beboere til nytårsfyrværkeriet”,
mener Lars, ”og
nu har vi besluttet, at der af sikkerhedsgrunde skal være flere hjælpere
med til affyringen.” Se side 3, hvis du
har lyst til at hjælpe.
Vi taler med Lars kort efter en vellykket
fejring af Halloween. ”Det er godt med
Halloween”, mener Lars, ”så der foregår
noget mellem sommerfesten og nytåret.
Desuden har vi fået meget foræret, da
de har fejret Halloween i den sydlige del
af HCL i mange år. Vi har bare tilføjet
grillede pølser”. Lars glæder sig over, at
Halloween appellerer til bredere deltagelse – her kommer fx også teenagere.
”Desuden kommer der også en stor del
børn udefra – men det gør ikke noget.
Der må gerne være åben deltagelse”,
mener Lars.
Nordgaderne og sydgaderne
En anden fordel ved Halloween er, at det
foregår i en af sydgaderne. Flere fælles
aktiviteter foregår nemlig i Berggreensgade, og Lars har overvejet, om man
kan flytte nogle af aktiviteterne til andre
gader. Men problemet er, at man ikke så
let kan spærre af eller lukke sydgaderne

13

eller torvet, fordi der går trafik igennem.
Det kræver nemlig polititilladelse.
Det generer Lars, når nogle grupper holder sig for sig selv i stedet for at deltage
i det fælles – fx ved sommerfesten.
Samtidig forstår han godt, at det kan
være svært at feste helt ovre i Berggreensgade, hvis man har små børn, som
skal i seng i et hus i en sydgade.
Han er åben for nye aktiviteter – fx i foråret. Der er ingen arrangementer mellem
fastelavn i februar og sommerfesten i
august. Så hvis I har en god ide, vil Lars
gerne høre det. Desuden er der brug for
nye kræfter til at arrangere fastelavn.
De, som har stået for det i et par år, vil
gerne trække sig, så hvis du har lyst til
at være med til at arrangere det, kan du
kontakte Lars eller Chris fra bestyrelsen.

Snerydning
Lars og hans familie med tre børn er meget tilfredse med at bo i kvarteret – ”det
er et fantastisk sted at have børn. Man
har det hele inden for rækkevidde, tæt
på by, strand og station”.
Men på ét punkt er Lars ikke tilfreds.
Han ville ønske, at vi kunne få styr på
snerydningen. ”Det er ærgerligt, at
skraldemændene i ugevis ikke kan komme frem i gaderne efter et snefald”. Han
foreslår, at foreningen køber en fejemaskine, som vi selv betjener. Mon ikke der
er en, som gerne vil påtage sig at rydde
alle gaderne for sne – mod betaling? Men
først skal vi finde ud af, hvor vi kan opbevare fejemaskinen ....
/ul&lf

Noget om Kildevældsgade
og sammenhængskraft
Af Ole Graugaard, formand
I interviewet i Kilden nr. 1, 2012 udtaler
arkitekt og professor Jan Gehl på brutal
vis, at vores " ...kvarter er ikke slet så
godt som de to andre byggeforeningskvarterer, Kartoffelrækkerne og Humleby, for I har trafik igennem."
Det er da nok en melding, som kan få en
del af os til at tænke, at manden "...ikke
har forstået en sk.. af det hele, og at vi
tværtimod bor i det smukkeste og bedste
af byggeforeningskvartererne. Punktum."
Hvis man imidlertid lige sænker paraderne, og forsøger at spille med på provokationen, så må man også erkende, at der
nok er noget om snakken. Jan Gehl henviser til, at de andre kvarterer ligger som
øer i trafikhavet, men at vores kvarter er
delt i to øer - en på hver sin side af
Kildevældsgade.
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Trafikken spiller en stor rolle for livet i
gaden. ”Et lavt trafikniveau, som hovedsageligt udgøres af de lokale, betyder, at
børn leger ude i gaderummet, og at folk
krydser gaden og taler med hinanden. Jo
flere der bruger udearealerne, jo flere
ting sker der”, udtaler Jan Gehl.
Vi har naturligvis diskuteret det i bestyrelsen, og vi erkender, at det kan gøres
bedre!
Faktum er i vid udstrækning, at selv relativt store børn ikke kan krydse Kildevældsgade og torvet på betryggende
vise, at vi selv som voksne kan have
svært ved at få overblik over trafikken,
at det er stort set umuligt selv i bil at
komme ud på Kildevældsgade fra dels
Heisesgade nord og Kuhlausgade syd
uden at løbe en risiko, at gående på
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det i højere grad også tjener som kvarterets samlingspunkt. Man må erkende, at i
sin nuværende udformning kan det alene
samle nytårsaften, og det er - vel at
mærke - kun muligt, fordi den sidste bus
er kørt. Derudover er torvets væsentligste funktion - sat på spidsen - "ulovlig"
hundeluftning rundt om træet.
torvet ikke bevæger sig på fortovet, men
tværtimod går på vejarealet, og at torvet
er det trafikmæssigt sværeste sted at
færdes på tværs i kvarteret.
Der findes helt sikkert ikke nogen lette
løsninger, men den ærlige konstatering af
tingenes tilstand bør vel i sig selv føre til,
at man gør noget både af hensyn til kvarterets "sammenhængskraft" og af trafiksikkerhedsmæssige grunde.
Det vil bestyrelsen i det kommende år
arbejde på, men vi kan ikke løfte opgaven
alene. Vi opfordrer derfor alle, der er interesserede, til at melde sig til den eller
de arbejdsgrupper, som vi vil søge at
hverve medlemmer til ved generalforsamlingen.
Vi har også i bestyrelsen drøftet, hvorvidt
torvet kunne indrettes på en måde, så

Kalender
1. januar 2013
Kl. 00.45: Nytårsfyrværkeri på Torvet
Kl. 14: Nytårskur med sang i gaderne,
start i Berggreensgade øst
16. januar kl. 20
Bogbyt, Vennemindevej 39
10. februar kl. 14
Fastelavn, Berggreensgade
26. februar kl. 19.30
Generalforsamling, Svanemøllen Kaserne
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Vi ved godt, at der er følelser knyttet til
torvet i dets nuværende form og udseende, men det kunne da være godt,
 hvis ikke stort set hele torvet var forbeholdt trafikken,
 hvis belægningen i et indskrænket
køreareal ikke støjede,
 hvis der var plads til fælles ophold for
kvarteret, og
 hvis torvet var det sted, hvor vi og
især vores børn trygt kunne krydse
Kildevældsgade.
Sådan et projekt tager tid og koster penge! Men hvis vi kan få lavet et oplæg,
som vi på en kommende generalforsamling kan drøfte og principgodkende, så er
det afgørende ikke at gennemføre det hele på en gang, men at have en plan, der
kan aflive Jan Gehls helt rigtige pointe.

Kildens udgivelsesplan i 2013
Nr. 1 udkommer i marts
Frist for indlæg: 10. marts
Nr. 2 udkommer i juni
Frist for indlæg: 15. maj
Nr. 3 udkommer i september
Frist for indlæg: 31. august
Nr. 4 udkommer i december
Frist for indlæg: 15. november
Indlæg kan sendes til
kilden@strandvejskvarteret.dk eller
afleveres til redaktørerne.
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Bestyrelsesformand
Ole Graugaard,
Berggreensgade 60,
T 3927 1307, M 2164 0399,
ole.graugaard@hotmail.com
Opgaver: Gader, fortove og
renholdelse (ansv), YouSee
(ansv), kontakt til Trafikgruppe

Næstformand
Benditte Skyhøj Olsen
Hornemansgade 22,
T 3929 3968, M 2023 6216
benditte.olsen@gmail.com
Opgaver: Haver, hegn (ansv),
facader (ansv)

Chris Pethick
Niels W. Gades Gade 34
T 3929 9111
pethick@nbi.dk
Opgaver:
Fællesarrangementer

Grete Kladakis
H.C. Lumbyes Gade 52
T 2518 6628
lumbyesgade@live.dk
Opgaver:
Renovation/
papircontainere (ansv)

Jan Væver
Kildevældsgade 13
M 2579 3333
jan.vaever@gmail.com
Opgaver: Kloakker/rotter/el/
vand (ansv), graffiti (ansv),
YouSee

Claus Engelsen
H.C. Lumbyes Gade 61
T 3920 3743
henrietteogclaus@hotmail.com
Opgaver:
Hjemmeside (ansv)
Desuden Dorte Nørby,
Hornemansgade 15

Lars Bjerregaard
Niels W. Gades Gade 44
T 2613 2600
lars.bjerregaard@hotmail.com
Opgaver: Kasserer,
fællesarrangementer (ansv)

Niels Ingvartsen
Hornemansgade 29
T 3929 4218, M 2036 2008
nisser@ingvartsen.eu
Opgaver:
Materielforvalter

Lise Fogh
Berggreensgade 50
T 3929 4126, M 5090 9214
Opgaver:
Redaktør af Kilden (ansv)
kilden@strandvejskvarteret.dk

Ulla Liberg
Berggreensgade 54
T 3920 0757
Opgaver:
Redaktør af Kilden
kilden@strandvejskvarteret.dk

Energigruppen: Jørgen Frederiksen, Kildevældsgade 9, energigruppen@strandvejskvarteret.dk
Trafikgruppen: Adriaan Schelling, H. C. Lumbyes Gade 18, a.h.schelling@gmail.com

16

Kilden 2012/4

2011/3
September 2011

2013/1
Marts 2013

Leder, 2
Unge biavlere, 3
Erlands bænk, 5
Fortidens facader, 6
Rejsegilde for klubhus
til vinterbaderne, 7
Badeanstalter i
Svanemøllebugten, 8
Sådan er vores
energiforbrug, 10
Hjælp til at
”sommerlukke”, 11
VVS-service til fjernvarmeanlægget, 12
Gør kvarteret
mere grønt, 13
Komponisten
N.W. Gade, 14
Kulturinitiativer i Skt.
Kjelds Kvarter, 16
Seneste nyt fra
bestyrelsen, 16
Referat af Generalforsamlingen, 17
Kalender, 23

Kilden 2013/1

1

Leder
Forsiden er en akvarel af Christian
Sonne. Som du kunne læse i det forrige
nummer af Kilden, har Christian en særlig veneration for de unikke smedejernshegn, som B&W-arbejdere blandt beboerne smedede på værftet og pyntede
kvarteret med. Christians fotos af udvalgte smedejernshegn findes nu på
kvarterets hjemmeside sammen med
fotos, som Per Elvekjær har taget af
samtlige hegn.

stelavn, nytår, trafik, energi, grønne initiativer, torvet, facebook, materielkælderen og Kilden.

Se under Dit hus > Haver og hegn.

Det må kunne lykkes at få procenten op
fra de ca 60 %, der betaler over nettet i
dag, til 80 %, som er Lars’ ønske. Og lad
os håbe, at rykkere kun bliver nogle enkelte undtagelser.

Bestyrelsen
Bestyrelsen har konstitueret sig og fået
ny formand: Benditte Skyhøj Olsen,
og ny næstformand: Chris Pethick, se
side 16.
Dejligt, at alle bestyrelsesmedlemmerne
har lyst og energi til at tage endnu en
tørn. Samtidig opfordrede Ole Graugaard
til, at flere husejere stiller op, så der
sker en gradvis fornyelse i bestyrelsen.
Tak til bestyrelsen for jeres store, frivillige indsats med at passe på kvarteret og
løse fælles opgaver.
Desuden kan man glæde sig over, at der
foregår mange andre aktiviteter med folk
uden for bestyrelsen, fx halloween, fa-

Kontingent via BetalingsService
Vores kasserer Lars Bjerregaard opfordrer til, at så mange som muligt betaler
foreningens kontingent via BetalingsService. Det vil spare ham for meget ekstraarbejde med at sende indbetalingskort
og rykke for forsinkede indbetalinger.

På hjemmesiden (> Din forening > Kontingent) er der et link til BetalingsService, så du kan melde dig til.
Nye skribenter
Også i dette nummer har vi fået stof fra
andre beboere — blandt andet fra to
drenge, som har en særlig hobby, læs
side 3, og fra Lone Nørmark, som har
skrevet om en af vores komponister, se
side 14.
God påske og glædeligt forår ønsker
Ulla og Lise
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Medlemsblad for
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Unge biavlere i Strandvejskvarteret
På foreningens årlige loppemarked i sommer stod to drenge, Marcus på 11 år
og hans bror Sebastian på 10 år, og solgte honning. Da vi hørte, at deres fritidsaktivitet var noget så usædvanligt som en biavlerforening, bad vi dem skrive til Kilden. Hvis du ikke var heldig at få købt honning sidste år, kan vi fortælle, at de kommer igen til august.
Af Marcus og Sebastian Hauge,
Niels W Gades Gade 25

af et medlem. Vores bistade laver ca.
150 liter honning om året.

Min bror og mig blev meldt ind i Roskilde
biavlerforening af min far, der syntes, at
vi skulle lære noget om bier og andre
insekter. Familien har en fælles bistade
dernede, og vi mødes i foreningen en
gang hver anden uge, men ikke om vinteren.

Biens udvikling

Roskilde biavlerforening
Roskilde biavlerforening er en forening
hvor man kommer og snakker og udfører
fodringer på fællesbierne. Man kan også
medbringe sin egen honning så alle andre kan smage. Der er altid en årets
honning det er den bedste honning lavet
Marcus’ og Sebastians bistade

I Roskilde biavlerforening startede vi på
et kursus, hvor vi lærte, at bier i virkeligheden er et meget lille og fredeligt insekt, der passer sig selv.
Bien starter som en lille larve lagt af en
dronning. I starten spiser den gele royal,
som er et specielt produkt lavet af barnepasserbiernes madkirtler, indtil larven
er udviklet nok til at få normal larvemad,
som forhindrer den i at udvikle sig til en
dronning. Bliver bien ved med at spise
gele royal, bliver den til en dronning.
Når bien er færdigudviklet, bliver den
udklækket, og så starter bien et udviklingsforløb, hvor den starter som larvepasser. Den fodrer og tager sig af larverne, senere begynder den som voksbi,
den sveder voks ud gennem bagkroppen
til kuben. Arbejdsbierne sætter voksen
på plads i tavlerne, dernæst begynder
den som vagtbi. Biens brod er nu udviklet og giver det værste stik, men i biens
sidste fase af dens liv bliver den arbejdsbi, så svinder brodden lidt ind, og bien
begynder at indsamle pollen til kuben,
indtil den bliver slidt op.
En arbejdsbi, der er slidt op, har halverede følehorn, og vingerne er lasede. Arbejdsbien dør af udmattelse og opslidthed – når den dør hjemme i bistadet, vil
en venligsindet familie flyve den op i et
træ og lægge den på dens helt eget blad,
og der vil så senere komme fugle, der er
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vant til, at det er deres spisekammer, og
spise dem.
Droner
Hvis dronningen vælger at lægge ubefrugtede æg, bliver det til en hanbi, også
kaldet en drone. Dronen er dobbelt så
stor og kan ikke stikke, laver ikke noget
og nasser af på arbejdsbierne. Dronen
kaldes også for en kælebi, en kælebi kan
bare gå ind i et fremmed bistade og tage
mad.
Dronninger
Når arbejdsbierne vil have en ny dronning, laver de en lodret celle i toppen af
bistadets tag. Der får de dronningen til
at lægge et befrugtet æg, som de fodrer
med gele royal, indtil den klækker, det
giver den så mange vitaminer, at den
udvikler sig til en dronning.
Dronningekampen
Den unge dronning vil gerne sætte sig
på tronen, så hvis den møder den gamle
dronning, vil den unge og gamle dronning prøve at slå hinanden ihjel. Den
gamle dronning vil gøre alt for at beholde tronen.

fredelige og stikker kun, hvis de er presset. Bien dør, efter den har stukket nogle, hvorimod hvepsen kan stikke flere
gange uden at dø. Bien ønsker ikke at
dø, så den har heller ikke lyst til at stikke, den flygter hellere, hvis den ikke forsvarer kuben.
Biprodukter

Kommer den unge dronning først ud for
at parre sig og retur til bistaden, vil arbejdsbierne slå den gamle dronning
ihjel, og bistaden har fået en ny hersker.
Hvepsen
Mange tror, at hvepse er bier, men det
er de ikke! Hvepse er tit aggressive og
stikker uprovokeret, mens bier er meget
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Honning af forskellig slags, produceret
på forskellig måde, Propolis, Mjød og andet. Mjød er lavet af spildprodukter som
honning, der ikke vil stivne og sådan.
Mjød er en slags øl, det er en af de første slags alkohol vikingerne drak. Den
skulle være meget sød. Propolis er det,
bierne isolerer med, men hvis man tygger det, har det en lindrende effekt på
hoste eller snue.
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Erlands bænk
Historien om et langt og godt naboskab henover en generation og en gade
Af Christian Sonne, Heisesgade 49

Erland på ”sin” bænk
i baghaven i Heisesgade 49. 1990

Som tidligere fortalt i Kilden var nogle af
de første husejere ansat på B&W og desuden ophavsmænd til mange af de gamle smedejernshegn i kvarteret. Også på
andre måder har denne gruppe af husejere sikkert sat deres præg på kvarteret
- blot mere tilfældigt og individuelt.

Erland og Dora fik til deres sorg aldrig
nogen børn. Den dag, vores 3-årige datter uopfordret løb over Heisesgade og
kastede sig i armene på Erland, kom
derfor til at betyde meget for dem og
blev en yderligere styrkelse af båndene
mellem de to sider af gaden.

Som et kuriosum kan jeg i den forbindelse fortælle om vores havebænk, som vi
har fået overdraget af vores første genboere i Heisesgade 54: Erland og Dora
Frederiksen.

Et liv med musik

De var begge meget søde og venlige
mennesker, men også tilbageholdende
og ydmyge personer, som man ikke sådan lige kom i kontakt med!

Ud over sin skolegang havde Erland i Viborg også lært at spille klaver. Efter skolen startede han i boghandlerlære. I
1922 flyttede han til København, hvor
han fik ansættelse hos Wilhelm Hansen
(Musikforlag) som musikarkivar. I sin
fritid komponerede og spillede han – musik og noder blev hans liv!

Erland var født i Viborg i fattige kår i
1903 – og da han fandt ud af, at jeg også kom fra Viborg, åbnede det døren til
en god kontakt med ham og hans kone,
en kontakt, der varede lige til hans død i
1991. Dora var død 3 år tidligere.

I 1959 blev Erland ”hentet” fra Wilhelm
Hansen til det Kongelige Teater som musikarkivar – et arbejde som han var meget glad for, og hvor han fik lejlighed til
at stifte bekendtskab med mange af tidens kunstnere, musikere, dirigenter
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mm. Ud over arbejdet (det var før edbens tidsalder) håndskrev han i fritiden
noderne til utallige musikværker, transponerede værker osv. Han spillede og
komponerede også – og i 1937 komponerede han musikken til ”Lad tonerne
fortælle” (med tekst af Victor Skaarup),
som blev et stort hit med Elsa Sigfuss.

Klejnsmeden havde tidligere arbejdet på
B&W – og det er ham, der nede i kælderen i nr. 54 har lavet det smukke smedejernshegn, der stadig står foran huset. Af
trærester fra B&W lavede han også en
fin havebænk til haven. Den overtog Erland og Dora sammen med huset, da svigerforældrene døde.

Svigerfar var klejnsmed på B&W

Da Erland var blevet alene, forærede han
sin gamle havebænk til os, så vi kunne
passe på den. Til gengæld inviterede vi
gerne Erland over til en sommerfrokost –
selv om han som regel var svær at overtale – så han kunne få lejlighed til at
gense og prøve sin bænk og snakke om
Viborg og tidens udvikling.

De første 5 år i København boede han
hos sin søster og hendes mand og søn i
en toværelseslejlighed på Islands Brygge. Erland sov på en ottoman i stuen - så
det var trangt. Dora og Erland mødte
hinanden i 1927, blev gift i 1929 og flyttede ind i stuelejligheden i Heisesgade
54 hos svigerforældrene klejnsmed Anders Madsen og hustru Sophie.

Bænken pryder fortsat vores baghave –
fint istandsat, så den kan holde mange
år endnu.

Fortidens facader
En lokalhistorisk fotoudstilling af journalist Marie Varming viser eksempler på
facader og skilte fra en forgangen tid, blandt andet denne facade.
Den lille udstilling kan ses på Østerbro Bibliotek, Dag Hammarskjölds Alle 19,
fra den 13. april til 11. maj 2013.
Hvad er mere passende end at handle
med fisk, når man kommer fra Lemvig?
Ikke meget, tænkte Henry Jensen, da
han i 1944 åbnede Fiskebørsen
på hjørnet af Landskronagade
og H.C. Lumbyes Gade. Den
havde dog allerede i nogle år
været fiskehandel med skiftende ejere. Man skal faktisk helt
tilbage til 1906 for at finde en
anden — og måske mere velduftende — funktion. Dengang
var huset nemlig kaffebrænderi.

Ind i 70’erne var Fiskebørsen stadig en
livlig forretning, men da var Henry fra
Lemvig for længst gået på pension. /lf

Teksten er fra udstillingen,
www.fortidensfacader.dk
Foto af Per Elvekjær
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Rejsegilde for nyt klubhus
til vinterbaderne
Den første søndag i Advent var der både
frost og sne, men det forhindrede ikke
mange af de tilmeldte vinterbadere i at
tage en tur i det kolde vand. Vi andre
nøjedes med at beundre det flotte nye
klubhus, som efter 2 ½ uge var kommet
så langt, at det var mere end bare et
rejsegilde.
Huset er bygget med bæredygtige materialer overalt, og der skal lægges græs
og solfanger på taget.
I talerne til de mange gæster, som var
kommet til indvielsen, fremhævede både
formanden Klaus Lange og SBBU’s leder
det fantastisk gode samarbejde, der har
været imellem de to foreninger. Et samarbejde som også vil fortsætte i fremtiden, fx med saunagus i den gamle sauna
ind imellem.
Denne søndag var der mere end de 50
gæster ad gangen, som saunaen var
bygget til, som spiste bajerske pølser
med kartoffelsalat, drak fadøl og nød

udsigten fra det store vindue ud mod
Øresund.
Alle var meget imponeret over de flotte
nye rammer for Svanemøllebugtens
Vinterbadelaug. Jan Væver, som er
kasserer i foreningen, fortæller, at der
allerede er 1.500 medlemmer og en lang
venteliste.
Det er endnu uvist,
hvornår det nye klubhus kan tages i brug,
og desuden skal der
anlægges en ny badebro og trappe, forklarer han.
Med så mange medlemmer må man håbe, at de ikke får lyst
til at bade på samme
tid. /ul
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Badeanstalter i Svanemøllebugten
Nøgenbadning, vinterbadning og store svømmestævner tilsat hornorkester og
restaurant. Alt dette har Svanemøllebugten kunnet byde på i gamle dage.
Kildens tidligere redaktør Carsten Ohmsen tog allerede hul på dette emne i Kilden nr. 1, 2010.
Helgoland 1
Den første badeanstalt Helgoland 1 åbnede i 1885, opkaldt efter den nordfrisiske ø Helgoland i Nordsøen, som var
kendt for sit kursted og fine badestrande. Dengang lå strandlinjen helt inde ved
den nuværende vej Vesterled, og der var
temmelig lavvandet, så man gik ud i
vandet på en lang badebro. Badeanstalten var bygget på zinkpontoner, og den
10. marts 1896 stak den flydende badeanstalt til søs. Vinteren var udsædvanlig
hård, og hele Sundet var frosset til med
store isflager. En kraftig vestenvind rev
med isens hjælp hele badeanstalten løs
fra fortøjningerne. Den drev under stor
dramatik i land først på Middelgrundsfortet og senere på Saltholm, hvor den led
totalforlis.
Høyers friluftsgymnasium
– dog kun for mænd
”Før end Svanemøllebugten blev opfyldt
af udgravet jord fra Boulevardbanen, lå
der tre badeanstalter, nemlig "Helgoland", militærets og Høyers Friluftsbadeanstalt.”
”Nærmere vandet (...) var der et lille
areal omgivet af et plankeværk, som
dækkede for Høyers Friluftsgymnasium.
Der gik mændene helt nøgne, og der var
forskellige gymnastikredskaber, som de
kunde benytte, det har været en forløber
for nudistlejre, dog kun for mænd. Der
hørte også egen badeanstalt til. Da plankeværket jo ikke var helt tæt, kunde
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man se kvinder, der tittede gennem revnerne og nød synet af de nøgne mænd.”
Sådan skriver hhv Theodor Birch (190569) og G. Bukhave (født i 1898) i deres
erindringer om livet i København.
Helgoland 2 og
den første vinterbadeanstalt
I 1897 blev Helgoland 2 bygget på pæle,
bl.a. af resterne fra Helgoland 1. Den fik
kælenavnet ”Bondegaarden” på grund af
sin trækonstruktion.
Tæt ved land byggede man i 1900 også
en vinterbadeanstalt med en sal omgivet af otte værelser for herrer og seks
for damer. Desuden var der fem store
kakkelovne, et styrtebad, en vægt og
gymnastikredskaber.
Illustreret Tidende beskriver det sådan i
februar 1903:
”Den, der en vintermorgen kommer tidligt ud af Strandvejen vil da træffe en
skare tættilknappede damer og herrer
cyklende eller til fods med kurs mod badeanstalten Helgoland, hvor de hver
morgen – om vejret er aldrig så forrygende – tager deres bad i Øresunds salte
vover. Dem har beboerne herude givet
tilnavnet Vikinger og Strandmænd.”
Nordens største - Helgoland 3
Helgoland 2 blev afmonteret i 1914 og
flyttet ca. 500 meter sydpå, ud for
Strandvænget. I 1915 åbnede så den
flotte store badeanstalt Helgoland 3, også bygget på træpæle. Den blev Nordens
største badeanstalt og kaldt ”Den hvide
By”. Ved de store idrætsstævner kunne
anlægget huse 2.000 tilskuere rundt om
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Den hvide By, Helgoland 3, 1916. Fra Illustreret Tidende

100 m–bassinet, som var et konkurrencebassin med vipper og udspringstårne.
Der var bassiner til skolebørn, herre- og
kvindebade, liggepladser til solbade, bassiner til konkurrencesvømning, i alt syv
bassiner, omklædningsrum og yderst ude
en restaurant.
Illustreret Tidende bragte i 1916 en anmeldelse af Helgoland 3:
Badeanstalten Helgoland
Badeanstalten Helgoland, den store nye
Sø-Badeanstalt, der ligger i Svanemøllebugten ved den ny Strandvej, og som
sidste Aar blev aabnet for Publikum, har
allerede forlængst vundet saa stor Tilslutning fra Publikums Side, at Aktieselskabet, der ejer Anstalten, har udvidet
den i Forvejen omfattende Virksomhed,
saa den i Vinter har kunnet byde Velkommen i sin fortrinlige Vinderbadeafdeling.
Men ikke mindst nu, hvor SommerBadesæsonen er inde, vil Københavnerne
vide at vurdere, hvad der ude ved Svanemøllebugten er gjort for at skabe et for
Byen fuldt ud moderne Badeetablisse-
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ment. Det store Kompleks, Anstalten omfatter, ligger med sine hvide Tage i Solen
omgivet af Øresunds blaa Vand, og er
Anstalten tiltalende set udefra, er dens
Indretning det ikke mindre.
Bandeanstaltens samlede Afdelinger Skolebade-, Herre- og Dame-afdeling,
Sportsbasin, Vinterbadeanstalten og Restauranten - kan rumme 4000 Mennesker
paa Badeafdelingerne og 4000 Tilskuere
omkring Sportsbasinet.
For Badegæster, der dyrker Søbade hele
Aaret, har det Interesse, at der findes
Centralvarme i de hyggelige Omklædningsrum, ligesom der er indrettet overdækkede Bassiner. De varme Saltvandsbade er Helgolands Specialitet, Vandet
oppumpes direkte fra Sundet, og Badet
gives som Karbade med Doucine eller
med Afsæbning i Badet og endelig som
Saltvand Fyrrenaalsbade.
Endelige er Anstalten forsynet med fortrinlige Gymnastiksale og en Afdeling for
universel og lokal Massagebehandling.

9

Lukket på grund af forurening
Badeanstalten måtte lukke i 1931, da
badevandskvaliteten i Svanemøllebugten
blev for dårlig. Kloakeringen fra kvarteret omkring Stockholmsgade betød, at
skidtet blev ført ud i Svanemøllebugten
gennem de nye kloakrør.
Først i 1937 blev bygningerne fjernet, da
en lovet forlængerledning til kloakrørene
lod vente på sig. I stedet byggede man
lystbådehavnen, som stod færdig i 1938.
Der var også et løfte om en ny badeanstalt, som dog aldrig kom.
Helgoland blev flyttet til Amager
Da Helgoland i Svanemøllebugten blev
lukket, flyttede den til Amager Strand,

hvor vandet stadig var rent. Gymnastikforeningen Hermes overtog badeanstalten i 1936, og de brugte den til skolesvømning. Vinterbadeforeningen ”Det
Kolde Gys” blev oprettet i 1929.
I 2008 blev Helgoland totalt renoveret.
I 2010 åbnede Svanemøllestranden, og
nu i 2013 åbner vinterbadeklubben et
nyt, flot klubhus. /lf
Kilder:

 Illustreret Tidende, nr. 37, 1916,
img.kb.dk/iti/56/pdf/iti_56_0720.pdf

 Københavns Stadsarkiv
Pensionisterindringer, 1969,
www.erindringer.dk

 Websiden www.dengang.dk

Sådan er vores energiforbrug
Takket være, at mange nu har besvaret energigruppens spørgeskema, har vi
fået spændende viden om vores energiforbrug
Af Søren Borch, Energigruppen
I gennemsnit bruger vi i tusinde kroner:
Fjernvarme 16, elektricitet 8, vand 4 og
gas ½.
Det største totale forbrug er mere end
det dobbelte af det mindste forbrug. For
elektricitet alene er forskellen en faktor
5, dvs, at det hus, der bruger mest, bru-

ger fem gange så meget el som det hus,
der bruger mindst. Hvis vi afgrænser os
til små mellemhuse med to beboere, er
forskellen på totalt forbrug hos mindste
og største forbruger dog kun 50 % eller
10.000 kr pr år; men det er jo da også
en del.
Sjove data om os
Spørgeskemaerne viser også en række andre data om livet i husene, fx: en fjerdedel
har uopvarmet trapperum, en tredjedel har
brændeovne, halvdelen af husene har badekar, gulvvarme, gas
Stor spredning
for samme antal beboere
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til madlavning eller tørretumbler. Desuden har trefjerdedele terrassedøre, og de
huse, der har fået skiftet tag og isoleret
spidsloft, udgør også trefjerdedel.
Der er kommet svar fra 10 % af husene,
som virker repræsentative, og analyser
og rådata kan hentes fra vores hjemmeside under menuen Dit hus > Energiråd.
Udfyld selv spørgeskemaet
Når du udfylder et spørgeskema, belønnes du med dit hus' ID-nummer, så du
kan se dit eget forbrug i forhold til andres i kvarteret.
Desuden bidrager du til, at energigruppen kan lave analyser, så vi kan målrette

indsatsen i retning af, at vi alle belaster
miljøet og privatøkonomien mindre.
Du kan hente spørgeskemaet på websiden nævnt ovenfor.
Fjernvarmedata fra
Københavns Energi
Mens HOFOR endnu hed Københavns
Energi, gav de os fjernvarmedata for alle
vores huse i 2011. Her kan du altså se
dig selv ift alle knap 400 huse, og ikke
kun ift dem, der indtil videre har besvaret skemaet.
Disse fjernvarmetal er desuden omregnet til et standardår, så du fx i 2014 vil
kunne se, om dit forbrug er gået ned.

Hjælp til at ”sommerlukke” for varmen
af Jørgen Frederiksen, Energigruppen
I maj arrangerer Energigruppen en aften, hvor vi gerne hjælper med at sommerlukke for radiatorerne hos dem, der
måtte ønske det.

Links:
 www.strandvejskvarteret.dk >
Dit hus > Energiråd
 www.sommerluk.dk

I uge 18—sidst i april — vil vi omdele en flyer, hvoraf det fremgår,
hvem man kan kontakte i udvalget,
hvis man gerne vil have hjælp.
De fleste kan selv
Man kan spare op til 1.300 kr. på
fjernvarmen på et år ved at lukke
for varmen til radiatorvandet om
sommeren, og dertil sparer man en
del elektricitet på cirkulationspumpen.
I artiklen "Sommerluk fjernvarmeanlægget i maj" på vores website
kan man se en video om fordelene
ved at sommerlukke og om, hvordan man gør det selv.
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VVS-service til
fjernvarmeanlægget for 400 kr
En rammeaftale, der passer til vore huse
Af Christian Werenberg og Søren Borch, Energigruppen
Energigruppen har udviklet en
"rammeaftale" med et VVS-firma, som
du kan bruge for at få gået dit fjernvarmeanlæg i kælderen igennem.
Aftalen omfatter fx påfyldning af vand,
tjek af trykekspansionsbeholderen, tjek
af termometre, pumper og måler, rensning af snavssamlere, afmærkning af
sommerventil mmm. Ting, som du bør
gøre årligt. Meget af det gør mange beboere allerede selv, men visse dele kræver specielt måleudstyr. Hvis du ikke synes, at du har helt styr på dit fjernvarmeanlæg, så kan vi varmt anbefale ordningen.
Den koster
400 kr incl
moms.
Ekstraydelser
kan tilkøbes
ifm besøget.
Efter kontakt
med flere VVS
-firmaer, er
aftalen udviklet sammen
med Michael
Storgaard fra
MS TOTAL
VVS ApS. Og
vi har testet
ordningen
sammen med
ham og seks
beboere.
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Stor tak til disse forsøgspersoner.
Hvis du vil benytte aftalen
 Hent aftalen på
www.strandvejskvarteret.dk >
Dit hus > Energiråd
 Læs hvad du får, og hvad du skal
huske at sørge for selv
 Kontakt Michael Storgaard, MS TOTAL
VVS ApS, info@mstotal.dk,
www.mstotal.dk, kontor 7022 3223,
Landskronagade 80
(I teorien kan du også kontakte et andet VVS-firma, men kun Michael kender aftalen og har været hele vejen
igennem testfasen)
 Det er en standardaftale mellem dig
og din VVS'er. Energigruppen skal
ikke involveres.
Aftalen omfatter ikke alt, fx ikke:
 Længerevarende instruktion i brug af
anlægget
 Dybere rådgivning om udskiftning
eller større renovering af anlægget
 Uvildig energigennemgang og
-rådgivning for hus og anlæg.
Energigruppen ønsker at få energiforbruget væsentligt ned. Denne serviceordning skal give et bidrag til, at alle husejere justerer deres fjernvarmeanlæg
korrekt.
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Gør kvarteret mere grønt
Lad os bidrage til de mange initiativer til at gøre Østerbro grønnere. Som led i
Områdefornyelsen i Skt. Kjelds Kvarter findes projektet Klimakvarter, som
samarbejder med Miljøpunkt Østerbro. Læs her om forårets aktiviteter.
Grøn pulje i Områdefornyelsen
Som led i Områdefornyelsen og projekt
Klimakvarter er der afsat en sum på
500.000 kr til en grøn pulje, som skal
uddeles til små klimatilpasningsprojekter
i Skt. Kjelds Kvarter.

Den første ansøgningsrunde var den 15.
marts 2013, og derefter modtages ansøgninger løbende.
Læs mere her:
www.klimakvarter.dk/vil-du-lave-diteget-klimatilpasningsprojekt/

Man regner med at give tilskud til ca 10
projekter i 2013, fx til etablering af plantekasser, regntønder eller grønne tage.

Kontakt Pernille Andersen,
pernille@klimakvarter.dk,
tlf: 3149 0501.

Puljen støtter kun med 50 % af budgettet, så man skal selv skaffe resten. Desuden skal projektet være med til at inspirere andre til at gøre noget lignende,
og man forpligter sig også til at hjælpe
nye projekter i gang. Desuden vil de foretrække projekter, hvori indgår samarbejde mellem flere borgere.

Flere grønne aktiviteter

I vores kvarter kunne man måske opnå
tilskud til et demonstrationsprojekt om
nye ideer til forhaver med 50 % grønt
eller til grønne tage på skurene i baghaverne. Det ville kræve, at flere husejere
slår sig sammen.

Du kan blive inspireret til at dyrke tomater i
en kapillærkasse på taget af et skur. Se om
et projekt på Nørrebro: www.TagTomat.dk
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Klimakvarteret inviterer til nye arrangementer i foråret:
 21. april: Forårsrengøring på Østerbro. Mød op på Tåsinge Plads kl. 13.
 5. maj: Workshop: Dyrk din by og
lav din egen have.
 26. maj: Vi ser på byens smarte
regnbede.
 9. juni: Vi besøger byens grønne tage.
Se mere på www.klimakvarter.dk
Andre klimainitiativer
Som Adrian Schelling nævnte på generalforsamlingen, arbejder Områdefornyelsen desuden med forslag til, hvordan
man kan omlægge til grønnere gader,
som samtidig kan fungere som skybrudsgader i tilfælde af voldsomme
regnskyl som i juli 2011.
På www.klimakvarter.dk kan du hente
brochuren om ”Københavns første klimakvarter”. Det har i øvrigt vakt opmærksomhed i Sverige, hvor projektet blev
omtalt i et arkitekturtidsskrift. Ligeledes
har det været omtalt i Politiken og i P1.
/lf
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En af vores komponister:
Niels Wilhelm Gade, 1817-1890
I mange år havde P1 et fast indslag hver dag kl. 19.55 ved navn "Danmark
kort”. I maj 2001 sendte Lone Nørmark denne historie om Niels W. Gade.
Af Lone Nørmark, Niels W. Gades Gade 41
Det er godt, for ikke at sige nødvendigt,
at have selvtillid – at tro på egne evner
og kræfter, hvis man gerne vil frem i
verden.
Det kan selvfølgelig være lettere sagt
end gjort. Men hvis der er noget man
virkelig brænder for, så kan man prøve
at gøre som elitesportsfolk og andre, der
skal yde en stor præstation – man kan
visualisere. D.v.s. at man på sin indre
billedskærm gentagne gange forsøger at
fremkalde den eller de situationer, man
godt ville befinde sig i i fremtiden – for
derefter at styre intuitivt mod målet.
Længe før begrebet ”visualisering” var
opfundet, forestillede nogle unge mænd
sig forventningsfuldt deres gloriøse voksenliv.
Ung og ambitiøs
Én af dem, Niels hed han, manifesterede
det tilmed i form af en plakat, hvorpå
han skrev ”25 år”. Plakaten hængte han
over sin seng, så den dagligt mindede
ham om, at han – inden han fyldte 25 år
– ville være blevet til noget stort.
Niels’ forældre havde været gift i fem år,
før sønnen kom til verden, så han var
ventet med længsel og blev modtaget
med stor glæde. Familien boede i Borgergade i København. Der var ikke for meget at rutte med, men sønnen, deres
eneste barn, - Niels Wilhelm Gade – skulle have det bedste af det bedste.
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Faren var uddannet snedker, men sammen med sin bror var han begyndt at
fremstille musikinstrumenter – guitarer
og violiner. De solgte godt og fik råd til
at etablere sig med hver sin forretning.
Niels’ legetøj bestod fortrinsvis af musikinstrumenter.
Hans far havde aldrig lært at spille, men
musikalsk var han, og han kunne spille
på de fleste instrumenter. Moren var også glad for musik, men allermest for teater.
Interesse for teater og musik
Da Niels var 5 år tog forældrene ham
med i teater for første gang. Det var
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operaen ”Jægerbruden” – og det gjorde
et voldsomt indtryk på den lille dreng.
Hjemme i stuen spillede han teater, og
sammen med legekammeraten Frederik
byggede han et dukketeater.
Niels gik i skole fra han var 11 til han
blev konfirmeret som 14-årig. Han drømte om at blive skuespiller, men blev i stedet sat i snedkerlære hos faren.
Efter et halvt års tid erklærede han, at
hvis han ikke måtte blive skuespiller, så
ville han i hvert fald være musiker.

Samme år – 1840 – udskrev Musikforeningen en konkurrence, hvor Niels W.
Gade blev opfordret til at deltage. Det
var han først ikke meget for, men han
endte alligevel med at indsende ouverturen til ”Efterklange af Ossian”.
Værket blev kåret med 1. præmie af et
enigt dommerpanel – og uropført den 19.
november 1841 i Musikforeningen. Snart
efter gik den sin sejrsgang ud i verden.

Han fik sin vilje og blev sendt til undervisning hos violinisten Frederik Wexschall
og organisten A.P. Berggreen.
Plads i Det kgl. Kapel
16 år gammel debuterede han ved en
koncert på Det kgl. Teater. Stor succes!
Og den skaffede ham en elevplads i Det
kgl. Kapel.
Han mødte brødrene Edvard og Carl Helsted, og det var sammen med dem og
med barndomsvennen Frederik Høedt, at
de store fremtidsvisioner blev til.
Niels skulle jo tilmed nå det, inden han
blev 25 år, så han havde fart på.
18 år gammel komponerede han ouverturen ”Sokrates”, som han fik Det kgl.
Kapel til at spille igennem. Det var ikke
godt. Det lød slet ikke sådan, som han
havde hørt det for sit indre øre.
Det sled noget på selvtilliden – og
”Sokrates” endte sit korte liv i kakkelovnen.
Fire år senere opfordrede teatret ham til
at skrive noget scenemusik til ”Aladdin”.
Og året efter fik han nogle melodier udgivet, bl.a. melodien til B.S. Ingemanns
”På Sjølunds fagre sletter”.
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Titelblad fra Gades Ouverture

Niels W. Gade var da 24 år gammel, så
han nåede sit visualiserede mål om at
blive til noget stort inden han fyldte 25
tre måneder senere.
Også brødrene Helsted og Frederik Høedt
kom godt i vej inden for musik og teaterverdenen.
Om det nu skyldtes deres visualiseringer
i ungdommen er svært at sige, men det
kan vel aldrig skade selv at prøve!?
PS: ”Brudevalsen”, som N.W.G. skrev til
balletten ”Et Folkesagn” i 1854, var nær
ved at dele skæbne med ”Sokrates”. Det
siges, at det var balletmester August
Bournonville, der fiskede den op fra papirkurven. Og det gjorde han vist ret i.
Kilde: Dansk Biografisk Leksikon
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Kulturinitiativer i Skt. Kjelds Kvarter
Hvad drømmer du om?
Hvad drømmer folk på Ydre Østerbro om
i forbindelse med ændringen af Tåsinge
Plads og Skt. Kjelds Plads.
For at få det at vide havde Områdefornyelsen lavet et festligt arrangement lørdag den 1. december sammen med spejderne i Oriongruppen. Der var spørgeskemaer til de voksne gæster, men også
julemand med risengrød og gløgg, levende musik, boder med hjemmelavede kager, slik og julegaver.
Kulturcenter Østerbro

skal etableres i tilknytning til Kildevældsskolen. Der er udgivet en folder med idéoplægget om, hvad kulturcentret skal
indeholde.
Den kan hentes på sekretariatet Vennemindevej 39 – eller fra hjemmesiden.
Nyt kulturtidsskrift
Områdefornyelsen Skt. Kjelds Kvarter
har startet et nyt tidskrift, ”Skt K”, som
skal fokusere på de folkelige kulturaktiviteter, som foregår i kvarteret.
Du kan hente et eksemplar på sekretariatet Vennemindevej 39. /ul

Områdefornyelsen er også med i planlægningen af det nye kulturcenter, som

Seneste nyt fra bestyrelsen
Tak for en god generalforsamling
Der var mange gode indlæg. Læs referatet herunder.
Konstituering
Bestyrelsen har nu konstitueret sig. Ny
formand er Benditte Skyhøj. Som næstformand er valgt Chris Pethick. Se bagsiden for information om bestyrelsen og
ansvarsområder.
YouSee
YouSee starter igen i uge 14, og forventer at være færdige i uge 25.
Nyt kælderlokale
Vi har fået nyt kælderlokale. Adressen er
Hornemansgade 36. Der er nøgler hos
 Niels Ingvartsen, Hornemansgade 29
 Jørgen Frederiksen, Kildevældsgade 9
 Benditte Skyhøj, Hornemansgade 22
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Vær opmærksom på, at vi bliver noget
mere ”restriktive” med adgangen til kælderen, og derfor kan man ikke være så
”spontan”. Kontakt en af ovenstående i
god tid, hvis du har brug for adgang.
Havevandring
Som tidligere år, planlægger vi havevandring i foråret. Har du ikke allerede fået
rykket din postkasse ind i haven, så er
det nu, hvis du vil undgå bøvl og ballade.
Arbejdsgruppe om
Kildevældsgade og torvet
På generalforsamlingen blev der nedsat
en arbejdsgruppe med henblik på udarbejdelse af en helhedsplan for Kildevældsgade og torvet.
Du kan stadig nå at tilmelde dig, hvis du
er interesseret i at deltage. Kontakt Ole
Graugaard (se bagsiden for kontaktinformation).
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Referat af Generalforsamlingen
Referat fra ordinær generalforsamling i Husejerforeningen
Strandvejskvarteret 26. februar 2013 klokken 19.30 på Svanemøllens Kaserne
Dagsorden
1.

Velkomst

2.

Valg af dirigent

3.

Bestyrelsens beretning

4.

Foreningens regnskab 2012

5.

Forslag til beslutning
- Forslag om ændring af vedtægter. Opkrævning af gebyr ved manuel opkrævning
og præcisering af omkostningsdækning ved rykkere og retlig inddrivelse.
- Forslag om nedsættelse af arbejdsgrupper til udarbejdelse af plan for ændringer
i Kildevældsgade og på torvet med henblik på forbedring af trafiksikkerheden og
sammenhængskraften mellem kvarterets nordlige og sydlige del
- Forslag om opsætning af hjertestarter i kvarteret ved Lene Lerche-Thomsen.

6.

Budgetforslag 2013

7.

Orientering fra Energigruppen

8.

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen
På valg er Ole Graugaard og Jan Væver og som suppleant Claus Engelsen

9.

Valg af revisor og revisorsuppleant

10.

Eventuelt.

Deltagere fra bestyrelsen: Ole Graugaard, Benditte Skyhøj Olsen, Jan Væver, Chris Pethick, Grete Kladakis og Claus Engelsen (suppleant) og uden for bestyrelsen: Lars Bjerregaard (kasserer).
50 huse var repræsenteret.
1.

Velkomst

Formanden bød velkommen til generalforsamlingens nye og gamle husejere og opfordrede til, at flere husejere møder op til de kommende generalforsamlinger.
2.

Valg af dirigent

Peter Lambert blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen
var lovlig og beslutningsdygtig.
3.

Bestyrelsens beretning

Formanden, Ole Graugaard gennemgik bestyrelsens beretning, som var udsendt inden
generalforsamlingen. Arbejdet med udrulning af ledningsnettet udføres af YouSee, og
især hjørnehusejere og deres naboer har været meget berørt af arbejdet. Formanden
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takkede disse for deres tålmodighed. Der har været nogle ekstraudgifter ved nødvendigt gartnerarbejde i forbindelse med beskæring af haver før arbejdet kunne udføres.
Efter vinterpausen mangler vi de to sidste karreer, og YouSee planlægger at gå i gang i
uge 11 igen. En husejer havde fået klippet beplantning ned uden grund. På et spørgsmål fra Kildevældsgade 14 blev der svaret, at de nye bokse er eller vil blive tinglyst på
husene. Bestyrelsen vil afklare dette med YouSee.
Det blev foreslået, at der planlægges en fælles evaluering, når arbejdet er færdiggjort
af hensyn til YouSees videre arbejde andre steder. Ole Graugaard ville gerne stå som
modtager af evalueringer fra husejere og formidle dem til YouSee.
Papircontainere
Diskussionen om placering af papircontainere var oppe på sidste generalforsamling,
hvor bestyrelsen havde orienteret om, at kommunen ville sætte papircontainere ud til
husene.
Der blev forespurgt, om den nye regel om yderligere affaldssortering også gælder i
kvarteret. Dette svarede bestyrelsen nej til, da ordningen gælder udlejningsejendomme
med mindst 5 lejemål. Mindre containere kan bestilles gennem kommunens hjemmeside.
Ulla Liberg foreslog, at man kunne dele en container med en nabo. Bestyrelsen foreslog, at den ene nabo kunne stille den ene container ned i kælderen, og at naboerne
deles om en container.
Bestyrelsen roste Brøndrenserdagen som et rigtigt godt initiativ fra bl.a. Jørgen Frederiksen. Formanden håber, at det vil blive taget op igen.
Gaderne
I Berggreensgade er der problemer med de store rønnetræer, fordi rødderne vokser op i
asfalten og ødelægger den. Asfalten er derfor blevet repareret, efter at træerne er blevet beskåret. Der er mulighed for, at det går ud over de træer, der er blevet beskåret.
Men det var nødvendigt for at bevare asfalten hel.
I sydgaderne vil der blive sat Paradisæbletræer, fordi der ikke kan plantes rønnebærtræer, hvor der tidligere har stået rønnebærtræer. Bestyrelsen har lavet en vedligeholdelsesaftale med en ny gartner. Flere nævnte, at der er behov for beskæring, f.eks. på
hjørnet af Kildevældsgade, hvor der er lav beplantning, der tager udsynet i Kildevældsgade. Det er kommunens opgave i Kildevældsgade, men bestyrelsen opfordrede til, at
man bruger ”Giv et praj-funktionen”, der er en opgavefunktion, hvor man kan melde til
kommunen, at der er behov for beskæring m.v.
Trafik
Trafikken er blevet værre, parkeringsproblemerne ligeså.
Torkil Groving orienterede om arbejdet med Nordhavnsvej. Det er foran sin tidsplan og
bliver færdig ult. 2015. Østerbrogade er med i bydelsplanen, og der er tegnet på ny stil,
mere grønt. To køreplaner, parkering. Der er et cykelstiprojekt i gang i forbindelse med
Svanemølleruten, der går langs med banelegemet, på to broer over Helsingørmotorvejen og Lyngbyvej og videre over mod vest.
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Adriaan Schelling orienterede om områdefornyelsen i Sankt Kjeldskvarter, der er i gang
med et klimatilpasningsprojekt til afledning af regnvand. Det vil kunne udnyttes rekreativt. De to gader, der skal bære dette, er Kildevældsgade og Tåsingegade. Områdefornyelsen har målt trafik og hastigheder for et år siden, og der vil ske nogen omlægning
af den kollektive trafik. Lone Nørmark stillede et spørgsmål, om det kunne tillades, at
man parkerer i legegaden om aftenen. Adriaan Schelling besvarede dette med et nej.
Det er ikke muligt at ændre parkeringsforbud i opholds- og legeområder.
Ole Graugaard orienterede om, at bestyrelsen mener, at det er vigtigt at fastholde, at
kvarteret forbliver grønt, og at den såkaldte 50 procents regel (maksimalt 50 % belægning) er vigtig også af hensyn til absorbering af regnvand. Det blev foreslået, at man
kunne overveje at tillade belægninger, der giver et grønt præg, og at det derfor kunne
overvejes at ændre reglen.
Formanden: Det er en regel, som bestyrelsen ikke har mulighed for at håndhæve.
Flere husejere bakkede op om dette, fordi den grønne belægning sikrer, at der er biodiversitet i haverne. Desuden sikrer det mod regnvand i kældrene. Det blev fastslået, at
det er vigtigt at blive ved med at diskutere emnet for at sikre, at haverne forbliver
grønne.
Der var et forslag fra Heisesgade 38 om, at der kunne der laves cykelparkering for enden af gaderne for at løse husejernes problem med manglende plads til cykler mv. i forhaverne.
Formanden forklarede, at vejarealerne skal være frie, så et udrykningskøretøj skal kunne komme rundt. Men at forslaget tages op på næste generalforsamling, hvis nogen
ønsker at fremsætte det.
Kommunikation Kilden
Formanden takkede de to redaktører for et meget fint arbejde med udvikling af Kilden.
Den er vi stolte af. Facebook anvendes til al hurtig kommunikation om løst og fast. Vores hjemmeside: www.Strandvejskvarteret.dk skal gøres mere stationær, men med en
midtersektion til bestyrelsen og Energigruppen mv.
Der har været afholdt ni arrangementer i kvarteret i 2012. Det er meget flot af et kvarter som vores. Bestyrelsen takkede alle de frivillige - uden dem ville kvarteret ikke være det, som det er, nemlig et rart, levende og unikt kvarter.
Facader
Trapper i baghaver er ofte et problem for naboer, hvis der er store reposer, og reposer
har hidtil skullet godkendes i kommunen efter forudgående høring af foreningen i henhold til lokalplanen. Kommunen har i efteråret meddelt foreningen, at størrelsen af en
repos nu er omfattet er bygningsreglementet af 2010, kapitel 3.2.2. Derfor skal bestyrelsen ikke længere høres – der er ganske enkelt ikke længere tale om en dispensation
fra lokalplanen. Beboere er dog stadig velkomne til at kontakte bestyrelsen for råd og
vejledning, inden man sender ansøgning til kommunen.
Problemstillingen med Bohn Ejendommes ændringer af to huse i H.C. Lumbyes Gade,
der betød, at der blev lavet lyskasser ud til gaden og gennembrudt fundamentet i strid
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med lokalplanen. Dette er nu heldigvis i det ene af de to tilfælde ved at blive reetableret
i forlængelse af den afgørelse, som Naturklagenævnets afgørelse af 2007 traf om, at
ændringerne var ulovlige. I det andet tilfælde er ejendommen under salg, og ejendomsmægleren er blevet gjort bekendt med, at ejendommen skal lovliggøres.
I en anden sag er der sket brud på facaderegulativet ved et gennembrud i facaden til
gårdsiden. Kommunen har mod forventning godkendt ændringen. I henhold til lokalplanen og foreningens facaderegulativ må ændringer i facader – både til gade- og gårdside
kun ske, hvis bredden på de eksisterende murhuller og kviste bevares, men det fremgår
også, at gesimsen ikke må gennembrydes.
Dette indebærer, at eksempelvis franske altaner i kvisten kun må etableres, hvis gesimsen ikke gennembrydes eller fjernes helt eller delvist.
En husejer har i sommer søgt om kommunens tilladelse til at få en efterfølgende godkendelse af en fransk altan, som var etableret i kvisten, og hvor netop hele gesimsen
var blevet fjernet ved samme lejlighed.
Kommunen har her i januar besluttet at give husejeren en efterfølgende godkendelse af
den franske altan med den begrundelse, at bredden på de eksisterende murhuller og
kvisten er bevaret. Kommunen har her valgt at bortfortolke kravet om, at de oprindelige
gesimser skal bevares og dermed tolke lokalplanens og facaderegulativets bestemmelse
radikalt anderledes, end kommunen hidtil har gjort. Kommunen har således ikke tidligere på noget tidspunkt været tvivl om, at en fransk altan kun kunne tillades, hvis gesimsen også blev bevaret. Heller ikke i bestyrelsen eller blandt de tidligere bestyrelsesmedlemmer, som sammen med kommunen udarbejdede lokalplanen, har der været tvivl
om, hvordan bestemmelserne skulle fortolkes.
Da kommunens tilladelse er i åbenbar strid med de intentioner, som ligger til grund for
lokalplanens vedtagelse i 1992 at bevare det oprindelige ved vores kvarter, og da kommunens tilladelse er et brud på 20 års administration af lokalplanen, har bestyrelsen
anket kommunens tilladelse til Naturklagenævnet.
Bestyrelsen mener, at det er vigtigt at fastholde husenes særkendetegn med ens facader.
Den pågældende husejer fortalte om naboer med samme franske altan på 2. sal i husene omkring. Formanden nævnte, at bestyrelsen ikke kan gøre noget ved forkerte ombygninger, der er sket før facaderegulativets ikrafttræden. Det er i øvrigt heller ikke
muligt for bestyrelsen at se de ændringer, der blev foretaget i gårdene. Derved var bestyrelsen afhængige af at blive gjort opmærksom på dem.
Husejeren ønskede en præcisering af beskrivelsen af mulighederne for husfacaderne
bagtil.
Husejeren mente, at det er uklart, hvad kravene er. Han havde derfor følgende forslag
til regulativet: ”Bestyrelsen sikrer i et regulativ en tydeliggørelse af de forandringer, der
kan tillades på bagsiderne af husene i kvarteret i lighed med, hvad der findes for husenes forside facader. Herunder præciseres hvor og hvordan franske altaner og havedøre
kan placeres og se ud, og hvilke farver døre og vinduer i området i sin helhed kan indmales i. Denne præcisering forelægges foreningens ordinære generalforsamling til endelig godkendelse senest i 2014.”
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Bestyrelsen anførte, at en ændring som denne ikke ville gøre reglerne klarere. Desuden
er baggrunden for foreningens anke til Naturklagenævnet, at kommunen har ændret
fortolkningen af den eksisterende lokalplan, og derfor vil en ændring i facaderegulativet
ikke ændre ved dette.
Forslaget blev afvist af dirigenten, da det ikke var fremsendt rettidigt iht. reglerne inden
generalforsamlingen.
Christian Sonne, Heisesgade 49, forklarede uddybende, at baggrunden for at få den bevarende lokalplan var, at det indtil da alene havde været husejerforeningens opgave at
bede husejere overholde regulativerne, hvilket er uoverkommeligt og også ville indebære, at foreningen i sidste ende skulle sagsøge medlemmer. Det er nu kommunen, som
har denne påtalepligt og – ret. Kommunen har skiftet holdning og mener nu, at noget
alle har været enige om var ulovligt, nu pludseligt er lovligt.
På et spørgsmål om, hvad har denne sag vil koste i advokatomkostninger, svarede Peter
Lambert, at han påtager sig mange opgaver for bestyrelsen uden honorar, men i nogle
sager, der kræver et ikke-uvæsentligt arbejde, tager han et reduceret honorar, typisk
på 1/3 af et normalt honorar.
Beretningen blev taget til efterretning.
4.

Foreningens regnskab 2012

Kassereren gennemgik regnskabet for 2012 og nævnte bl.a. at foreningen i 2012 havde
en indtægt på 62.301 kr. på grund af en indbetaling af et udlæg fra 2011 i forbindelse
med en forsikringssag. Generelt havde vi i 2012 brugt færre penge til YouSee end budgetteret, fordi arbejdet ikke er færdiggjort.
Regnskabet blev godkendt.
5.

Forslag til beslutning

1.
Forslag om nedsættelse af arbejdsgrupper til udarbejdelse af plan for ændringer i Kildevældsgade og på torvet med henblik på forbedring af trafiksikkerheden og sammenhængskraften mellem kvarterets nordlige og sydlige del.
Ole Graugaard præsenterede forslaget om, at en arbejdsgruppe overvejer, hvordan
kvarteret kan få større glæde af torvet og større sammenhængskraft i kvarteret. Der var
tilslutning til forslaget, og flere meldte sig til arbejdet i gruppen: Arbejdsgruppens medlemmer vil senere blive offentliggjort.
2.
Forslag om opsætning af hjertestarter i kvarteret
Lene Lerche-Thomsen præsenterede forslaget og foreslog desuden, at der nedsættes en
arbejdsgruppe med tre anæstesifolk og evt. en fra bestyrelsen. Prisen for en hjertestarter er ca. 20.000 kr. Den skal opdateres hvert 5. år, ligesom batteriet skal udskiftes.
Forslaget blev vedtaget, og arbejdsgruppen vil blive nedsat. Ulla Liberg nævnte, at redaktionen af Kilden vil lave et kort over de nærmeste hjertestartere.*
* Et kort findes på www.hjertestarter.dk/Kort. Hvis man ringer 112, vil man få at vide,
hvor den nærmeste hjertestarter er. Det frarådes, at vi bringer kortet i Kilden, da det
ikke kan ajourføres. [tilføjet af red]
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3.

Forslag om ændring af vedtægter. Opkrævningsgebyr ved manuel opkrævning og præcisering af omkostningsdækning ved rykkere og retlig
inddrivelse.

Da en ændring af vedtægterne kræver et kvalificeret flertal, og da mindre end 50 % af
husstandene var repræsenteret ved generalforsamlingen, var generalforsamlingen ikke
beslutningsdygtig, og bestyrelsen frafaldt derfor forslaget.
Bestyrelsen opfordrede i stedet husejerne til at tilmelde sig BetalingsService.
6.
Budgetforslag 2013
Efter budgettets udsendelse er bestyrelsen blevet klar over, at det nye kælderlokale i
Hornemansgade 36, der skal erstatte det gamle kælderlokale i Hornemansgade 28 – der
var blevet for småt og ikke fungerende ordentligt – koster ca. 12.000-13.000 kr. mere i
2013 end det udsendte budget for 2013. Desuden er der en forventet merudgift fra YouSee på grund af etableringsudgifter, som ikke var indeholdt i aftalen. Udgiften er ikke
endeligt kendt, men forventes at kunne udgøre op imod 100.000 kr., som heller ikke
var med i det udsendte budget for 2013.
Da det gamle kælderlokale var opsagt, men kontrakten for det nye kælderlokale endnu
ikke underskrevet, bad bestyrelsen derfor om generalforsamlingens tilslutning til, at det
nye kælderlokale kan lejes. Generalforsamlingen godkendte leje af det nye, dyrere lokale.
Kontingentet til husejerforeningen inkl. Grundpakken til YouSee for 1 husstand bliver i
2013 kr. 2.500 og kr. 2.400 for Østerbrogade.
Budgettet blev godkendt.
7.

Orientering fra Energigruppen

Søren Borch viste en energifilm, som Energigruppen har lavet i kvarteret. Der var stor
ros til filmen, som sætter fokus på energiproblemstillinger i vores huse. Filmen kan ses
på www.strandvejskvarteret.dk
Søren Borch gennemgik herefter de nye informationer om energiforbruget i mange af
husene, der er skaffet ved, at husejere har udfyldt Energigruppens skema. Alle blev opfordret til at udfylde et skema for deres eget hus, idet det vil give meget nyttige oplysninger både til husejeren og til kvarteret som helhed.
Flere husejere, bl.a. Christian Werenberg, Kuhlausgade 38, ønsker at bidrage til, at foreningen får en ordning, så det er nemt at få et tilbud fra en VVS-installatør. Der har været møde med en VVS’er før jul og nu en ny VVS’er, der vil gå ind på nogle rammevilkår,
som kan ses på hjemmesiden. Testfasen er snart afsluttet. Den endelige ramme vil blive
lagt på hjemmesiden, hvor VVS’eren gennemgår en række standardopgaver til en pris
for i alt 400 kr.
Hjemmesiden fra Energigruppen er blevet meget god og fyldig.
Gruppen har andre projekter i gang, bl.a. overvejelser om puljekøb. Jørgen Frederiksen
omtalte, at gruppen vil arbejde med isolering. Som i 2012 vil der blive afholdt et energimøde for, at husejere kan lære deres fjernvarmeanlæg at kende. Desuden er der mulighed for at deltage i særlige grupper.
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8.

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen

På valg var Ole Graugaard og Jan Væver og suppleant Claus Engelsen
Alle tre blev genvalgt.
Formanden opfordrede desuden flere husejere til at overveje at opstille til bestyrelsen.
9.

Valg af revisor og revisorsuppleant

Søren Friis-Mikkelsen og Jørgen Vestergaard blev genvalgt.
10.

Eventuelt

Jørgen Frederiksen nævnte, at han havde fået tilsagn fra arkitekt Jan Gehl, der er ekspert i livet mellem husene, om at han gerne vil deltage i et møde om torvet, når der
dannes en gruppe.
Formanden takkede dirigenten for god mødeledelse og deltagerne for deres deltagelse
og hævede herefter generalforsamlingen.

Referent: Grete Kladakis

Kalender
Arrangementer i 2013

Kildens udgivelsesplan i 2013

Torsdag den 23. maj kl. 18-22:
Energigruppen: Sommerluk radiatorer

Nr. 2 udkommer i juni
Frist for indlæg: 15. maj

Lørdag den 31. august kl. 14:
Loppemarked i Berggreensgade

Nr. 3 udkommer i september
Frist for indlæg: 31. august

Lørdag den 31. august:
Sommerfest i Berggreensgade

Nr. 4 udkommer i december
Frist for indlæg: 15. november

Torsdag den 12. september kl. 20:
Energimøde om fjernvarmeanlæg

Indlæg kan sendes til
kilden@strandvejskvarteret.dk eller
afleveres til redaktørerne, se bagsiden.

Torsdag den 31. oktober kl. 18.30:
Halloween, sted oplyses senere
Flere oplysninger på
www.strandvejskvarteret.dk
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Bestyrelsesformand
Benditte Skyhøj Olsen
Hornemansgade 22,
T 3929 3968, M 2023 6216
benditte.olsen@gmail.com
Opgaver: Haver, hegn (ansv),
facader (ansv)

Ole Graugaard,
Berggreensgade 60,
T 3927 1307, M 2164 0399,
ole.graugaard@hotmail.com
Opgaver: Gader, fortove og
renholdelse (ansv), YouSee
(ansv), kontakt til Trafikgruppe

Jan Væver
Kildevældsgade 13
M 2579 3333
jan.vaever@gmail.com
Opgaver: Kloakker/rotter/el/
vand (ansv), graffiti (ansv),
YouSee

Lars Bjerregaard
Niels W. Gades Gade 44
T 2613 2600
lars.bjerregaard@hotmail.com
Opgaver: Kasserer,
fællesarrangementer (ansv)

Lise Fogh
Berggreensgade 50
T 3929 4126, M 5090 9214
Opgaver:
Redaktør Kilden (ansv)
kilden@strandvejskvarteret.dk

Næstformand
Chris Pethick
Niels W. Gades Gade 34
T 3929 9111
pethick@nbi.dk
Opgaver:
Fællesarrangementer

Grete Kladakis
H.C. Lumbyes Gade 52
T 2518 6628
lumbyesgade@live.dk
Opgaver:
Renovation/papircontainere
(ansv), facader

Suppleant
Claus Engelsen
H.C. Lumbyes Gade 61
T 3920 3743
henrietteogclaus@hotmail.com
Opgaver:
Hjemmeside (ansv)

Nyt kælderlokale til materiel:
Hornemansgade 36
Nøgle fås hos:
Niels Ingvartsen, Hornemansgade 29
T 3929 4218, M 2036 2008
Jørgen Frederiksen, Kildevældsgade 9
Benditte Skyhøj, Hornemansgade 22

Ulla Liberg
Berggreensgade 54
T 3920 0757
Opgaver:
Redaktør Kilden
kilden@strandvejskvarteret.dk

Energigruppen: Jørgen Frederiksen, Kildevældsgade 9, energigruppen@strandvejskvarteret.dk
Trafikgruppen: Adriaan Schelling, H.C. Lumbyes Gade 18, a.h.schelling@gmail.com
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Leder, 2
Loppetorv og vejfest, 2
Nyt fra bestyrelsen, 3
Kunsten at løbe over
åen efter fisk, 4
Brændeovne, 6
Træbeskæring, 7
De holder styr på
Østerbros historie, 8
Grønne tage, 10
Nyt om torvet, 10
Den store religionskrig om tage, 11
Møde om
fjernvarmeanlæg, 15
Kalender, 15

Forsidebillederne er
fra den nye
matrielkælder,
Hornemansgade 36.
Læs om den nye
nøgleordning s. 3.
Stor tak til dem, der
bar og slæbte en hel
lørdag.
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Leder
Vi er et kvarter kendt for dejlige huse og
et godt socialt miljø for både børn og
voksne. Men vi vil også gerne være
kendt for at være et foregangskvarter,
når det gælder energi og klima.
Det har energigruppen gjort en stor indsats for at fremme gennem de sidste år.
Østerbro Avis har i den anledning
været på besøg for at høre om gruppens
arbejde, hvilket blev til en fin artikel i
bladet den 24. april med overskriften
"Komponistbyen lukker for varmen".

Tyverier ...?
På foreningens facebook-side har der
været indlæg om ”en mand med rød jakke”, som er blevet set flere gange i kvarteret. Han leder efter nøgler gemt under
potteplanter og forsøger at komme ind i
husene.
Så hold øje og lad være med at gemme
jeres nøgle et alt for oplagt sted.
God sommer ønsker
Ulla og Lise

Kvarterets loppetorv og vejfest lørdag 31. august
Vi holder igen i år loppetorv og om
aftenen vejfest i Berggreensgade.
Program, lørdag d. 31. august:
 14.00 loppetorvet åbner
 17.00 loppetorvet lukker,
foreningens telte og grill’er opstilles
 18.30 vi griller, og foreningens bar
med fri øl og sodavand åbner
 20.30 ”Basement band” spiller til
asfaltbal, husk dansesko.
Kom og sælg eller køb ting fra gemmerne, og få en dans på gaden om aftenen.

Kilden 2013/2, juni 2013

Redaktion:

Medlemsblad for Husejerforeningen
i Strandvejskvarteret

Lise Fogh (ansv) og Ulla Liberg

Udgives 4 gange om året. Oplag 450

Indlæg kan sendes til
kilden@strandvejskvarteret.dk
eller til redaktørerne,
se adresser på bagsiden.

Tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri A/S
Tidligere numre kan findes på
www.strandvejskvarteret.dk
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Nyt fra bestyrelsen
YouSee
Dansk Kabel TV fortsætter deres arbejde
på sydsiden af Kildevældsgade og forventer at blive færdige i uge 25, selvom
der kommer nogle justeringer mht detaljer i den annoncerede tidsplan.

Den ny materielkælder i
Hornemansgade 36
Vores nye materielkælder er et rigtigt
godt lokale til alle vores fælles værdier,
den store grill og de store telte til den
årlige gadefest.

Nu er de næsten færdige med arbejdet i
karréen mellem Kuhlausgade og Niels W.
Gades Gade og har taget hul på de to
sidste karréer mellem Niels W. Gades
Gade og Heisesgade og mellem Heisesgade og H.C. Lumbyesgade samt den
vestlige side af H.C. Lumbyesgade.

Her er ligeledes god plads til vores bygningsstillads, de forskellige fælles redskaber, kloakskovle og andet værktøj til
alle, der selv har lyst til at vedligeholde
huset. Materielforvalter Niels Ingvartsen
vil kunne oplyse yderligere om, ”hvad
kælderen gemmer”.

Vi vil endnu en gang minde om, at beboere skal sørge for, at der er adgang til de
relevante gårde. Både fordi det er vigtigt, hvis tidsplanen skal holdes, men
ikke mindst fordi udgifter i forbindelse
med forsinkelser vil blive pålagt de husejere, som har glemt at holde porten
åben – ærgerlige penge at betale.

Det er muligt at deponere døre, vinduer,
rammer til forsatsvinduer mm, selvfølgelig under forudsætning af, at det er egnet for andre til genbrug. I de sidste år
har vi måttet kassere rigtig mange ubrugelige døre, fordi de var blevet skæve af
ælde, fugt eller afsyring. Derfor tænk
sådan: Det skal kun opbevares, hvis det
er i en tilstand, hvor du selv ville/kunne
bruge det.

Vi ser altså ind i en sommer, hvor arbejdet med kabler er overstået, og en stor
opgave i husejerforeningen er slut.
YouSee forventer at sende sedler ud til
alle husejere om bestilling af ekstra stik
ca. i uge 32.
Stor tak til alle for medvirken til et smidigt forløb i arbejdet – ikke mindst de
”gårdejere”, som har været mest berørt.
Havevandring
Bestyrelsen havde sin årlige havevandring søndag den 26. maj. Det er altid
en hyggelig dag, hvor der er lejlighed til
mange hyggelige snakke over hække og
hegn – i år dog mindre pga regnvejret.
Husk at fjerne ukrudtet i rendestenen –
blomstrende mælkebøtter er smukke,
men de underminerer kantstenen og koster hvert år noget i udbedringer.
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Ny ordning
Når du har brug for adgang til kælderen,
skal det ske sammen med én af os fem
personer, der har nøgle til materielkælderen. Nøgler lånes ikke ud. Vi medvirker, både når du henter og bringer
lånt materiale tilbage til kælderen.
Vi vil efter bedste evne forsøge at være
til rådighed, når du har brug for det.
Kontakt til os sker bedst på hverdage kl. 16–18, hvor vi kan aftale tidspunkt. Vi vil så forsøge at hjælpe hinanden og skiftes til at være til rådighed.
Se navne og telefonnumre på de fem
ansvarlige på bagsiden under
Matrielkælder.

3

Kunsten at løbe over åen efter fisk
Her er mine tre yndlingsløberuter. Især er jeg vild med turen til Fisketorvet,
selv om jeg står ret alene med begejstringen bagefter.
Tekst og foto: Per Munch, motionsredaktør, Berggreensgade 20
Ikke bare bor vi uendeligt dejligt i vores
små huse. Ikke bare har vi masser af
kollektiv trafik og delebiler lige om hjørnet. Vi har også Danmarks tre bedste
løberuter.
Fælledparken (1 km fra Torvet) kender vi
jo alle sammen, og det er et godt sted at
løbe, når man bare vil koble af, hænge
hovedet på en knage og trave nogle flade kilometer på gode stier med aftenbelysning. Men indrømmet, det kan blive
lidt kedeligt.
Trænger du til at peppe turen op, så
prøv et gratis parkrun.dk, hvor man hver
lørdag kl. 9 kan få taget tid ved et lille
testløb sammen med andre.
Start og mål ved Sanseparken (tæt ved
udgangen til Trianglen). Husk blot, at du
skal have oprettet en profil og have prin-

tet en stregkode (helt gratis) senest kl.
18 dagen før dit første parkrun.
Nødruten
Alle løbere kender de dage, hvor man
bare ikke gider løbe. Og her er Kildevældsparken fantastisk, for den ligger så
tæt på, er så rolig og rar, at enhver kan
overskue i det mindste lige at snuppe en
enkelt tur om søen.
Og så går det ofte hverken værre eller
bedre, end at man ender med at tage
både 2,3,4 og 5 ture, når man nu har
proppen af.
Min yndlingstur udnytter det faktum, at
vi ligger så tæt ved vandet. Jeg spænder
rygsækken på, og så løber jeg 10 km
gennem B93s baner, Gasværksgrunden
og ud på Nordhavnen.
Jeg kan lide overgangen fra tjekket storby til industrihavn.
Lyden af de store
containerbiler, lugten af fisk og forrådnelse. Synet af
rustne containere i
fire lag, der bliver
moslet rundt med
af et månefartøj
med sære krangrabber.
Tisser på levende ål

4 km fra torvet: Levende ål og tissetrang. Rigtige mænd er vilde med
diesel, hydrauliske bremser og medbringer selv deres pissoir på hjul.
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Det er skønt med
den røde pavillon,
hvor der er truckerbrusebad, stjerneskud og pariserbøf.

Kilden 2013/2

Fedt med bunkerne med grus og ral, der
bliver hentet i bigbags af håndværkerbiler. Og fantastisk at manden, der kører
med levende ål, står og lader sit vand
opad sin hænger, mens motoren brummer i tomgang.
Præmien er at komme ud på Københavns Fisketorv, hvor engroshandlerne
altid er vrisne over for private. Nægter
at filetere og rense fisk. Og tager nogle
helt urimelige priser, mener min kone.
Men personligt synes jeg nu, det giver
dyb tilfredsstillelse at gungre tilbage
mod civilisationen, mens de to rødfisk og
stenbiderrognen tynger rygsækken.
Nok ville det være lettere at gå til fiskemanden. Men omvendt så bliver identiteten som Mand, Jæger/Samler og Forsørger sat så voldsomt i scene, at jeg
sparer tusindvis af kroner til mandeterapeuten.
Tre Sikre Løbehits
KILDEVÆLDSPARKEN – den gode plan B,
når man ikke orker at træne. Når man kommer ned til rundstrækningen på 500 m omkring søen, så lægger den alligevel op til
fartleg eller intervaller.
Fx kan man varme lidt op og så snuppe 5 x
500 meter i raskt tempo med pauser mellem. Inden afjog på vejen hjem.
FÆLLEDPARKEN – klassikeren. 3 km rundstrækning som man kan bruge som det månedlige testløb af formen. Eller bare til 3 – 6
– eller 9 km ture i et godt marchtempo. Bonus for sene løbere: Der er kommet godt lys
på stien om aftenen.
FISKETORVET – oplevelsesløbet på 9-10
km, der egner sig til ugens lange langsomme
tur.
Et urbant trailløb, hvor du starter ved Torvet, krydser over ned bag Svanemøllen Station og Sporsløjfen. Følg stien langs S-toget.
Løb langs B93 fodboldbaner og søg ud til
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4,6 km fra torvet: Dagens fangst. To store
(urensede) rødfisk og en ordentlig pose stenbiderrogn, 330 kr.

Det er den slags, jeg taler om, når jeg
taler om at løbe for at købe fisk.
Men prøv ikke at forklare det til jeres
koner, de vil næppe forstå det. Især ikke
hvis I overlader det til dem at rense fisken bagefter.

Strandboulevarden (der er åbninger i hegnet
ved Østre Gasværk.
Drej til venstre ad Vordingborggade, fortsæt
ligeud under S-togsbro og over til Sundkrogsgade. Når du ikke kan komme længere,
holder du mod højre og følger vejen til Kattegatvej.
På Kattegatvej 61 (på din venstre hånd) ligger Københavns Fisketorv, engrosmarked,
hvor man som regel også får lov at købe lidt
til privat brug. Kom mellem kl. 7-8, når de
er mindst stressede.
Fortsætter du helt ud for enden af vejen,
kommer du til en rundkørsel og noget, der
minder om verdens ende. Så har du løbet
4,6 km.
På vejen hjem kunne man anbefale en afstikker til bademolen ved vores strand. Når
man har den indre varme, er det som regel
en fornøjelse med en tur i baljen.
Se ruten her
www.endomondo.com/routes/188266167
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Brændeovne i vores kvarter
– er det en god ide?
Af Ulla Liberg, Berggreensgade 54
Når man går igennem vores kvarter, ser man udefra
nogle steder en hyggelig ild, der flammer igennem
glasset i en brændeovn. Vi har selv en fin gammel
kakkelovn, som vi aldrig bruger. Den har en meget
lille låge, så brændet skal være i småstykker, og den
giver en enorm varme i de små rum. Når jeg ser
brændeovne hos andre, tænker jeg ofte: Vi skulle
også se at få gang i vores.
I efteråret var der en debat i Politiken med meget
modstridende overskrifter, som bragte mig i tvivl:
 Din brændeovn skader miljøet i villaområderne
 Brændeovne er renere end deres rygte
 Ovndebat: ”Mennesket har jo altid haft levende
ild”.
I disse artikler bliver partikler fra brændeovne ligestillet med dieselpartikler fra biler. Luften i et villakvarter med en del tændte brændeovne bliver sammenlignet med H.C. Andersens Boulevard i myldretiden og ikke til villakvarterets fordel. Her bliver også
nævnt, at brændeovne kan være ”Svane-mærkede”,
hvilket var en nyhed for mig. Den kategori hører
vores kakkelovn i hver tilfælde ikke under.
Hvad skal man tro? Som med andre ekspertråd,
hvor der er forskellige synspunkter, er det svært at
vide, hvad der er rigtigt. Der er dog ikke tvivl om, at
det har betydning, hvordan disse ovne bliver brugt.
Man har i Miljøstyrelsen lavet fire fyringsråd til,
hvordan det er bedst at fyre op. Det er målet med
denne artikel at formidle disse, sådan at de brændeovne, der er i kvarteret, brænder på den mest CO2venlige måde. Det siges, at denne metode kan nedbringe partikelforureningen med 80 %.
Der skal helst ikke komme røg op af vores skorstene. Er du i tvivl, så gå lige ud og kik op, når du har
gang i din brændeovn.

6
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De fire fyringsråd:
Gør dit for at hjælpe
Hvis du som brændeovnsejer følger fire,
enkle råd om korrekt fyring, kan du være
med til at nedbringe udslippet af sundhedsskadelige partikler.

3. Sørg for rigeligt luft
Skru først ned for luften, når flammerne
bliver lysere. Fyr lidt ad gangen og brug
ikke for store stykker træ.
4. Røgen skal være næsten usynlig

1. Tænd op på en helt ny måde

Gå udenfor og se, at der hverken er for meget røg, eller at det lugter grimt.

Læg to stykker brænde i bunden. Ovenpå
stabler du pindebrænde i lag med luft imellem, så du kan tænde i den øverste del.
Flammerne skal arbejde sig oppe fra og ned
som et stearinlys.

Der er lavet en kampagne ”Rygestop”, hvor
du gratis kan få en aftale om besøg af en
skorstensfejer, som kan fortælle, hvordan
du skal fyre rigtigt.

2. Brug kun tørt træ
Vådt træ ryger for meget. Fyr aldrig med
affald, reklamer, behandlet træ eller lignende.

Skorstensfejeren kan bookes på:
fyrfornuftigt.dk
Kilde: Miljøstyrelsens hjemmeside.

Juhuu — mere sol
I april kunne man se en bil køre rundt
med to mænd og en stor stige. De beskar foreningens træer i gaderne. For os
med hus ud til et sådant træ, betyder
det flere blomster i haven denne sommer.

Vi har haft en brøndrenserdag, en sommerluk-dag, så måske skulle vi også
have en træbeskæringsdag? /ul

Men desværre er træerne i
baghaver og gårde et privat
anliggende, som ikke er underlagt lokalplanen — og
dermed heller ikke husejerforeningen.
Nogle husejere har nemlig
træer, som giver skygge på
en sådan måde, at det generer naboer og genboer.
Kilden har desuden fået en
henvendelse fra viceværten
i Edvard Griegsgade, som
beder os formidle ønsket
om, at vi i Berggreensgade
beskærer vores træer i baggårdene, da de tager lys fra
altanerne i ejendommen.
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De holder styr på Østerbros historie
Læser du mon de små historier fra gamle dage, som står i Østerbro Avis hver
uge? De fortæller historien om en bygning, en gade eller en statue. Og har du
nogensinde tænkt over, hvem der skriver dem – uge efter uge?
Det gør Poul Andersen, formand for
Østerbro Lokalhistoriske Forening og Arkiv. Kilden gik på besøg en af de tirsdagsaftner, hvor der er åbent.
Foruden Poul Andersen mødte vi flere
andre medlemmer af bestyrelsen, som
samvittighedsfuldt holder orden i de
mange dokumenter og billeder, der findes. Fx havde arkivet fået en række ældre fotos fra Østerbro forærende, og nu
sad de frivillige med lup og opslagsværker og fandt ud af, hvilke huse og gader
der var på billederne. Et andet medlem
hjalp en familie, som ønskede hjælp til at
identificere en butik. De havde fundet et
foto i familiepapirerne, og nu ville de
gerne finde ud af, hvor deres forfædre
havde haft butik. Det lykkedes bl.a. ved
opslag i Politiets Registerblade.

Østerbro Lokalhistorisk Arkiv
Østerbro Lokalhistorisk Arkiv er et officielt
arkiv, som bliver støttet af Københavns
Kommune. Kommunen betaler et lille tilskud, som lige dækker huslejen, strøm og
varme i arkivets kælderlokaler i Grenågade
6.
Byens forskellige lokalarkiver er samlet i et
netværk af københavnske lokalarkiver,
SLAK, som hjælper hinanden. Desuden skal
de være åbne for offentligheden. I Grenågade er der åbent hver tirsdag aften kl.
19.30-21.30.

Der er ikke tale om et museum med
genstande — udelukkende arkivalier. Så
foreningens vægge er dækket af reoler
med opslagsbøger og arkivskabe. Der
hersker en hyggelig stemning, en sum-

Frivillige fra foreningens bestyrelse mødes hver tirsdag aften i lokalerne på Grenågade 6
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”Motorbøller”
i Weysesgade, 1939.
Det er Tove Rasmussen
længst til højre.

men af engagement og en imponerende
orden i de mange arkivalier.

Tove Rasmussen fortæller om sin
opvækst i Weysesgade:

Arkivet har ikke råd til at købe materialer,
så de håber blot, at folk afleverer historiske dokumenter og fotos fra Østerbro –
hvis ikke til at beholde, så vil arkivet gerne kunne kopiere det.

Et af foreningens bestyrelsesmedlemmer, Tove Rasmussen, har boet i vores
kvarter hele sin barndom, og hun kan
huske mange pudsige historier fra dengang. For eksempel var alle gaderne
lukket ud mod Landskronagade med tre
pæle, så man ikke kunne køre ind den
vej fra. Kun skraldemændene og brandbilerne havde en nøgle, så de kunne
lægge den midterste pæl ned – og
komme igennem.
/ul & lf

Så kig i dine kasser på loftet, og lad de
gamle, gulnede fotos komme os alle til
gode.
Alle, der arbejder i arkivet, er frivillige, og
for tiden er den store opgave at digitalisere arkivets mange fotos og dokumenter.
På den måde bliver de både bevaret og
også lettere søgbare.

Østerbro Lokalhistorisk Forening
I tilknytning til det lokalhistoriske arkiv findes også Østerbro Lokalhistoriske Forening.
Den har eksisteret i 20 år, og bestyrelsen
for foreningen er samtidig bestyrelse i arkivet.
Foreningen påtager sig formidlingen af det
lokalhistoriske stof. Det er således her de
små historier i Østerbro Avis kommer fra.
Desuden udgiver foreningen fire gange om
året et medlemsblad – selvfølgelig med lokalhistorisk indhold. Nu har hvert nummer
et tema – og det seneste nummer handler
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(naturligvis) om Søren Kierkegaard og hans
færden på Østerbro. Foreningen arrangerer
også et par gange om året en guidet tur til
interessante lokaliteter.
Hjemmeside: www.2100lokalhistorisk.dk
Foreningen har ca 200 medlemmer, og det
koster 150 kr om året for enkeltmedlemmer, og 200 kr for par. Hvis du vil melde dig
ind, så skriv til:
medlem@2100lokalhistorisk.dk, eller kontakt kassereren Jørgen Thomsen, tlf: 3929
1229.
Kildens redaktion er nu blevet medlem.
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Grønne tage i kvarteret
Lidt har også ret – lad os lægge grønne tage på vores cykelskure og små
udhuse i for- og baghaver
Af Lise Fogh, Berggreensgade 50
Københavns Kommune har en målsætning om at få etableret 150.000 m2
grønne tage som led i planen om at blive verdens første CO2-neutrale storby
inden 2025. Så lad os bidrage til denne
ambition – selv om tagene på vores skure kun udgør et par m2 hver.
Kan taget bære
Ifølge firmaet Veg Tech, som allerede
har installeret mange grønne tage i byen, er det første og afgørende spørgsmål, om taget kan bære den ekstra belastning, som de grønne tagmåtter udgør, når de er mættet af vand, nemlig
50 kg pr m2. Spørg en tømrer eller en

arkitekt, om dit skur kan bære den ekstra vægt.
Vil du være med
Hvis du er interesseret i at indgå i en
arbejdsgruppe om ”projekt grønne tage”, så meld dig til Lise Fogh,
lf@condiv.dk, 5090 9214. Så vil vi sammen finde løsninger.
Du kan også deltage i Klimakvarterets
udflugt og workshop om grønne tage
den 9. juni. Se om tid og sted på
www.klimakvarter.dk.
Læs mere hos Københavns Kommune:
www.kk.dk/da/borger/byggeri/
klimatilpasning/groenne-tage

Forbedringer af torvet
Der er nu en arbejdsgruppe, som vil arbejde på, at torvet bliver udnyttet bedre
Arkitekt Jan Gehl, som havde inspireret
til initiativet, tilbød at deltage i et af
gruppens første møder. Så en regnvåd
aften i maj besigtigede gruppen sammen
med Jan Gehl Kildevældsgade og torvet.
Ole Graugaard fortæller: ”Jan Gehl forstod straks problemet med at skabe
sammenhængskraft i kvarteret, og han
kom med mange gode ideer og enkle og
håndgribelige løsningsforslag, som slet
ikke er svære at føre ud i livet.”
Gruppen består af følgende medlemmer:
Ole Graugaard (initiativtager), Adrian
Schelling, Claus Sølje, Sven Friis, Karen
Skou, Uffe Westergaard, Torkil Groving,
Pierre Vincent og Christian Wibroe.
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Hvis du har
gode ideer,
hører gruppen
gerne fra dig.
Kontakt Ole
Graugaard (se
bagsiden).
Læs mere i Kilden fra marts
2012, se
www.strandvejskvarteret.dk/nyhed/
article
/790/258/
og www.gehlarchitects.com
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Den store religionskrig
Frontberetning fra kampen om undertaget
Af Christian Sonne, Heisesgade 49
Taget på vores hus er nu 112 år gammelt: Et naturskifertag vil normalt kunne
holde i over 100 år – ofte er det træværket (lægter/spær) under eller de søm,
som holder skiferen fast, der først svigter. Isoleringen i taget er begrænset og
ligger med stor sikkerhed ikke som den
burde. Så selv om taget måske kunne
holde 10 eller 20 år endnu, har vi truffet
beslutningen:
Taget skal skiftes !!!!!!!!!
Samtidig har vi mulighed for at få nye
vinduer i kvistene (som er de mest udsatte vinduer i huset), få ny, og maksimal isolering i taget og få ordnet brandkammene på alle sider (husk at brandkammene er fælles med naboerne, og at
det er et fælles ansvar at holde dem i
orden).
Uanset at vores huse er bevaringsværdige og omfattet af en bevarende lokalplan, er der ikke krav om, at der skal
være naturskifer på taget. Lokalplanen
siger blot (§ 5 stk. 4): ”Tagmateriale
skal være naturskifer eller plant tagmateriale med tilsvarende farve, dimension
og fastgørelsesmetode og uden afklippede hjørner.” Eternitskifer er altså tilladt.
Men vi har ikke været i tvivl – vi vil have
naturskifer: det er smukkere, det holder
længere, og sådan er huset født. Derimod er dimensionen et lille problem: de
eksisterende skifersten er 40x60cm. Det
ER muligt at få naturskifer i den størrelse, men de skal specialleveres, har lang
leveringstid og er betydeligt dyrere. Derfor vælger de fleste husejere sten i
30x60 cm, som er en ”standardvare” –
det har vi også gjort. Og stenene skal

Kilden 2013/2

absolut være i den kvalitet, der hedder
klasse A (kvalitet, målfasthed, planhed).
Som forberedelse til tagudskiftningen
har jeg undersøgt krav, løsningsmuligheder, vejledninger osv. – udover naturligvis at prøve at finde egnede håndværkere.
Og nu er den store beslutning om at skifte taget så truffet – oh lettelse! Men Ak!
Kun så kort!
For hurtigt opdager jeg, at vi – helt
uventet – er havnet midt i en religionskrig, hvor hærførerne bombarderer os
med propaganda for at vinde de vantro
som tilhængere for hver sin sag:
Kort sagt – vi er blevet hvirvlet ind i
den store religionskrig om UNDERTAGET!
Det hele startede som sagt med, at jeg
ville sætte mig lidt ind i emnet - hvilke
krav gælder, hvordan bygges et skifertag
op, hvad med isolering, evt. undertag
osv. Dels for at få det ”bedst mulige”
slutprodukt, dels for at kunne beskrive
præcis, hvad vi ønskede, at håndværkerne skulle levere, når vi indhentede pris
og tilbud. Det er jo trods alt en del penge, det drejer sig om!
I den forbindelse slog jeg op på Kongebro’s hjemmeside (Kongebro er en stor
leverandør/importør) af naturskifer. På
hjemmesiden findes fortræffelige, og instruktive projekteringsvejledninger og
mange andre gode oplysninger, tegninger mm. Det kan anbefales at læse den,
hvis man har planer om at skifte tag
(www.kongebro.com).
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Taghældningen på vores huse er over 45
grader. Ifølge vejledningen er der så ikke
”krav” om undertag. Andre anbefaler
dog, at man laver undertag, når man har
såkaldt paralleltag (dvs. beklædning på
indersiden, så man ikke kan komme til
tagbeklædningen indefra).
Her kommer den første usikkerhed snigende: …..undertag, undertag, undertag,
…..skal vi, skal vi ikke have undertag,
hvad gør det godt for, det gør garanteret
et nyt tag dyrere ………men alligevel, noget må det jo være godt for, så hvis vi
skal, hvad skal vi så have for undertag?
Huset har stået i foreløbig 112 år og har
faktisk klaret sig udmærket uden undertag, så mon ikke vi kan lægge nyt skifertag og klare os uden? Men på den anden
side, der må jo være en grund til, at
man laver det, - et skifertag er jo ikke
100 pct. tæt, undertaget forhindrer bl.a.
fygesne og er en ekstra sikring mod evt.
fugtskader. Så måske vi alligevel skulle
lave undertag – men hvad skal det så
være for et?
Skal det være et fast undertag af f.eks.
brædder eller krydsfinerplader med en
beklædning af tagpap.
Eller skal det være et såkaldt blødt undertag af en tagdug. Dugen kan være
tæt – eller diffusionsåben. Og skal det så
i givet fald være det ene eller det andet?
Uha, uha – der er sandelig noget at forholde sig til. Og så har der jo både i TV
og i pressen været indslag om sager med
dårligt udførte undertage, som medførte
tvister med entreprenørerne , og at hele
tage måtte lægges om.
I den forbindelse fandt jeg frem til DUKO
(Dansk Undertagsklassifikation), hvor
man kan læse om de forskellige undertagstyper og få vejledning i valg af undertag- og materiale. www.duko.dk/.

12
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Efter yderligere studier fandt jeg ud af følgende (se også illustrationerne s. 12):
1. Uden undertag

taget sikres via den såkaldte klemliste
på 25mm, der lægges på spærene oven
på undertagsdugen uner taglægterne.

Umiddelbart tiltrækkende løsning – fordi
den ligner det, vi har i forvejen, som jo
egentlig har holdt ganske godt. Med krav

Klemlisten betyder imidlertid at hele
taget løftes 25mm – hvilket principielt
er i strid med lokalplanen, og samtidig

om mindst 50 mm’s ventilationsspalte under lægterne bliver der kun plads til 75 mm’s isolering.
Kan evt. kombineres med kitning af skiferen
(bruges ikke så meget mere, derfor er der ikke
så mange blikkenslagerfirmaer, der er gode til at
kitte, check det i givet fald!) – har den fordel, at
taget bliver helt tæt, og at kitten beskytter de
søm, der holder skiferen. Endelig kommer taget/
skiferen til at ligge i samme niveau som på det
eksisterende tag – derfor ingen problemer i forhold til overgang mellem tag og brandkam. Bør
alt andet lige også være en lidt billigere løsning,
da der ikke er udgifter til undertag.
2. Med fast undertag
Virker umiddelbart lidt som overkill – det er jo
næsten et dobbelt tag: et skifertag med et tagpaptag under.
Under plade/bræddetaget skal der være en luft/
ventilationsspalte på mindst 70 mm – dvs. der
bliver ikke plads til mere end højst 55 mm’s isolering. Plade/bræddelaget + klemliste (krav, for
at skabe ventilation under selve skiferen) fylder
mindst 50 mm i tykkelsen – dvs. at hele taget
må ”løftes” mindst 5 cm. Det er principielt i strid
med lokalplanen – og giver problemer i.f.t. højden på nabotagene – samt ikke mindst i forhold
til overgangen mellem tag og brandkam, det såkaldte ”zinkindskud” der lægges under skiferen
og ind i en fuge i brandkammen (se foto).
Tagmæssigt formentlig den bedste løsning – topklasse – men også den absolut dyreste – og altså
med en række indbyggede ”problemer”.
3. Med diffusionsåbent, blødt undertag
Giver beskyttelse mod fygesne og fugt. Tillader
maximal isolering (125 mm), da man må isolere
helt op til undertaget. Den vigtige ventilation af
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kan give problemer med zinkindskuddet i
mørtelfugen i overgangen mellem tag og
brandkam (se foto). Set i forhold til det
faste undertag, er problemet dog betydeligt mindre.
Det er vigtigt, at undertagsdugen er af
høj kvalitet, og at undertaget lægges i
overensstemmelse med fabrikantens
specifikationer. På DUKO’s hjemmeside
kan man få overblik over de (mange)
forskellige muligheder. Så her er endnu
et valg, der skal træffes.
Derudover er det yderligere en kilde til
spekulationer, at ingen rigtig ved, hvor
længe tagdugen i givet fald holder. De
bedste fabrikater garanterer 25-30 års
holdbarhed – men hvad så derefter? Men
på den anden side – hvis undertaget efter 30 år er ”væk”, vil taget jo i princippet ”bare” være som i dag, hvor vi ikke
har undertag. Så måske betyder det ikke
så meget?
4. Undertag af tæt, blød dug
Denne løsning har vi på forhånd ikke
vurderet som attraktiv, bl.a. fordi den
kun giver mulighed for meget lidt isolering (som ved det faste undertag).
Efter alle disse overvejelser frem og tilbage – og en hel del snak med bekendte
i byggebranchen, som heller ikke kunne
give noget klart svar om, hvad der var
det rigtige – tog jeg en dyb indånding og
besluttede: vi vil have et nyt naturskifertag med et diffusions-åbent undertag!
Så jeg satte mig ned og skrev et
”udbudsmateriale” med krav til, hvad vi
gerne ville have lavet – tag, diffusionsåbent undertag, zink på kviste, nye vinduer i kviste, tagrender, brandkamme
osv. – og hvornår vi forestillede os, at
det skulle laves.
Materialet blev sendt pr. mail til tre firmaer, der ret hurtigt efter kvitterede for
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det modtagne og drypvis kom på besigtigelse med VVS’er, tømrer, murer osv.
Efter lidt mailen frem og tilbage og afklaring af forskellige tvivlsspørgsmål havde
vi i løbet af 1½ måneds tid tilbuddene i
hus:
 2 tilbud, der begge var med blødt, diffusionsåbent undertag (som jeg havde
bedt om) og
 1 tilbud hvor taget blev kittet, men
uden undertag – på trods af at jeg
havde bedt om et diffusionsåbent undertag.
Hver for sig talte de varmt for deres sag
– de undertagstro gik engageret og helhjertet ind for deres ”rigtige” løsning,
mens fundamentalisten med kit og uden
undertag argumenterede solidt og fornuftigt og anbefalede sin løsning, der jo
havde vist sit værd – sådanne huse havde jo holdt i over 100 år.
Derudover havde jeg ved en sammenkomst mødt en husejer, der selv var
VVS’er, og som havde skiftet sit tag. Han
var meget klar i mælet: ”Den eneste rigtige løsning er et fast undertag”!
Her stod vi altså med fire fagfolk, der
kender kvarteret og husene godt, - men
alligevel med tre forskellige svar på vores spørgsmål: undertag eller ej – og i
givet fald hvilket?
Så …………….. dér var åbenbart ingen
hjælp at hente. Når jeg spurgte mig for,
fik jeg klart indtryk af, at det i høj grad
var et spørgsmål om ”tro”, og ”sådan er
vi vant til at gøre”. Jeg måtte altså selv
finde ud af, hvilken ”religion” jeg ville
tilhøre, hvilken side vi ville tilslutte os.
Og jeg må så bekende: vi har tilsluttet
os trosretningen med de bløde diffusionsåbne undertage – men I skal ikke bede os om at udlægge teksten!
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Gør dit fjernvarmeanlæg klar til vinter
Energigruppen inviterer til åbent møde i september, hvor du kan lære at
indstille fjernvarmeanlægget til vinterkulden
Af Jørgen Frederiksen, Energigruppen
Dit fjernvarmeanlæg er i skrivende stund
(sikkert) sommerlukket. Det har betydning for energiforbruget, og ligeledes har
det indflydelse på varmeudgifterne.
Energigruppen har nogle aftner i maj
hjulpet beboere med at sommerlukke
deres anlæg.
Men til efteråret skal anlægget igen ”på
fuld styrke”. Energigruppen har igen i år
planlagt et åbent møde med fagligt kompetente medarbejdere fra HOFOR
(tidligere Københavns Energi), der gennemgår fjernvarmeanlæggets funktioner.
Det giver mulighed for at pleje dit anlæg
optimalt.

Vi orienterer samtidig også bredt om de
aktuelle aktiviteter, vi arbejder med i
gruppen.
Tid og sted
12. september 2013 kl. 19.30 – 22.00 i
Skt. Kjelds Kvarters lokale,
Vennemindevej 39. st.
Det er nødvendigt med tilmelding, da der
er plads til ca. 30 deltagere. Tilmelding
kan ske til:
energigruppen@strandvejskvarteret.dk

Kalender
9. juni
Udflugt og workshop om grønne tage,
se www.klimakvarter.dk
31. august kl. 14
Loppemarked i Berggreensgade
31. august kl. 18
Gadefest i Berggreensgade
12. september kl. 19.30
Energimøde om fjernvarmeanlæg,
Vennemindevej 39

Kildens udgivelsesplan 2013
Kilden nr. 3 udkommer i september
Frist for indlæg: 31. august
Nr. 4 udkommer i december
Frist for indlæg: 15. november
Indlæg kan sendes til
kilden@strandvejskvarteret.dk
eller afleveres til redaktørerne,
se adresser på bagsiden.

5. oktober kl. 15-17
Østerbro synger, Krudttønden
31. oktober kl. 18.30
Halloween, sted oplyses senere
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Bestyrelsesformand
Benditte Skyhøj Olsen
Hornemansgade 22,
T 3929 3968, M 2023 6216
benditte.olsen@gmail.com
Opgaver: Haver, hegn (ansv),
facader (ansv)

Ole Graugaard,
Berggreensgade 60,
T 3927 1307, M 2164 0399,
ole.graugaard@hotmail.com
Opgaver: Gader, fortove og
renholdelse (ansv), YouSee
(ansv), kontakt til Trafikgruppe

Jan Væver
Kildevældsgade 13
M 2579 3333
jan.vaever@gmail.com
Opgaver: Kloakker/rotter/el/
vand (ansv), graffiti (ansv),
YouSee

Næstformand
Chris Pethick
Niels W. Gades Gade 34
T 3929 9111
pethick@nbi.dk
Opgaver:
Fællesarrangementer

Grete Kladakis
H.C. Lumbyes Gade 52
T 2518 6628
lumbyesgade@live.dk
Opgaver:
Renovation/papircontainere
(ansv), facader

Suppleant
Claus Engelsen
H.C. Lumbyes Gade 61
T 3920 3743
henrietteogclaus@hotmail.com
Opgaver:
Hjemmeside (ansv)

Lars Bjerregaard
Niels W. Gades Gade 44
T 2613 2600
lars.bjerregaard@hotmail.com
Opgaver: Kasserer,
fællesarrangementer (ansv)

Materielkælder i Hornemansgade 36
Ring hverdage kl. 16-18, og aftal tid:
Niels Ingvartsen
2036 2008
Benditte Skyhøj Olsen 2023 6216 (3929 3968)
Christian Corfixen
2980 0884
Jan Væver
2579 3333
Jørgen Frederiksen
2049 1701

Lise Fogh
Berggreensgade 50
T 3929 4126, M 5090 9214
Opgaver:
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Leder
Nu er der indkøbt en hjertestarter til
kvarteret, og den bliver placeret på Kuhlausgade 34. Den blev desuden præsenteret på loppemarkedet. Tak til initiativtagerne. Læs mere side 15.
På side 8 har vi indført en ny ting, nemlig
et miniportræt af en beboer i kvarteret. Vi vil gerne i de næste numre bringe
lignende små portrætter af forskellige
beboere fra kvarteret. Ideen er, at den
portrætterede fortæller lidt om sig selv
(baseret på nogle spørgsmål fra os), og
derefter sender stafetten videre til en
anden beboer. På den måde vil vi gerne
vise, hvor fantastiske og mangfoldige
beboerne er her i kvarteret. Vi håber, at
du vil tage positivt imod en evt. henvendelse. Du kan også selv melde tilbage,
hvis du gerne vil bringe eller foreslå et
portræt.
I dette nummer sætter vi også fokus på
vedligeholdelse og ombygning af vores huse — dels hvordan man kan gribe
det an, dels nogle råd om isolering og
vinduer.
Og der er råd om at dyrke eksotiske
planter i haven, læs side 6.
Til oplysning for de af vores læsere, der
ikke er på Facebook, kan vi fortælle, at
der i Strandvejskvarterets Facebookgruppe foregår en meget livlig, daglig

trafik af tilbud og forespørgsler om alt
muligt, fx katte, iPhone-opladere, lejligheder, flyttekasser, vinduespudsere og
reoler. Den viser, at der er stor hjælpsomhed og kommen-hinanden-ved. Hvor
er det dejligt! Tænk at bo et sted, hvor
man straks kan låne fx en cykelhjelm eller en oplader, lige når man har brug for
det.
For at blive ”ven” med Strandvejskvarteret på Facebook, skal man først ansøge
og godkendes – men det er blot en forms
sag.
Kilden har nu oprettet en Facebookprofil, således at vi kan deltage i diskussioner og forespørgsler på kvarterets
side.
På kvarterets egen hjemmeside
(www.strandvejskvarteret.dk) kommer
der af og til lignende indlæg, men denne
side fungerer mere som kanal for bl.a.
bestyrelsen, energigruppen – og Kilden.
Her ligger fx tidligere numre af bladet i
pdf-versioner.
Tak for et bugnende loppemarked og en
god sommerfest! Tak for alles bidrag —
og især tak til arrangørerne. På side 5 er
et par billeder fra dagen, som var præget
af sol og byger.
Mange hilsner fra Ulla og Lise
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Materielkælderen
Af Benditte Skyhøj Olsen, formand
Vi har fået ny materielkælder, en rigtig
god ny kælder til alle vores redskaber og
udstyr, som anvendes på forskellige tider
af året. Den nye kælder har allerede været godt besøgt, og vi gør vores bedste
for at imødekomme den enkelte husejers
ønske om adgang til kælderen.
Vi er fem personer, som administrerer
lån/brug og adgang til kælderen. Vi

Før: Den gamle kælder

supplerer hinanden, så det vil næsten
altid være muligt at få en aftale i stand
ret hurtigt.
Kontakt os gerne i så god tid som muligt,
så vi kan aftale et tidspunkt for adgang.
Vi kan kontaktes på hverdage mellem
kl. 16-18. Se navne og telefonnumre på
bagsiden af Kilden.

Nu: Den nye kælder

Nyt om Kildevældsgade og Torvet
Af Ole Graugaard, Arbejdsgruppen for Kildevældsgade og Torvet
På generalforsamlingen i marts i år blev
der nedsat en arbejdsgruppe til at se på,
hvordan man kan forbedre trafiksikkerheden i Kildevældsgade, forskønne gaden, levendegøre torvet og skabe sammenhængskraft mellem nord- og sydside
i kvarteret.
Arbejdsgruppen har, som omtalt i det
seneste nummer af Kilden, haft et møde
med professor Jan Gehl, hvor der kom
mange gode forslag til forbedringer.

Kilden 2013/3

Der er indhentet en lang række dokumenter, som faktisk viser, at Kildevældsgade slet ikke er trafikeret i et omfang,
som gadens størrelse indikerer: Faktisk
kører der under 700 biler i døgnet i hver
retning, og det er så lidt, at gaden slet
ikke fungerer som fordelingsvej, men i
virkeligheden blot er en lokalgade. Det er
godt nyt, for det betyder, at det er langt
lettere at komme igennem med forslag til
fredeliggørelse. (Husk dog, at buslinjen
formentlig sætter sine begrænsninger).
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Nu er der i foråret sket det, at Kildevældsgade ifølge de nye skybrudsplaner
bliver foreslået at skulle anvendes som
”skybrudsvej”. Det vil sige, at den skal
omlægges således, at den kan lede regnvand væk fra området ”bag os”. Du kan
læse meget mere om klimatilpasning og
skybrudsplaner på Københavns Kommunes hjemmeside og eksempelvis på
www.klimatilpasning.dk.
Arbejdsgruppen har deltaget i et borgermøde om skybrudsplanen for Østerbro,
og vi har holdt møde med Københavns
Kommune og Hofor, hvor vi har hørt
nærmere om planerne.
Det er arbejdsgruppens vurdering, at
planen kan betyde, at vi får en enestående mulighed for inden for overskuelig tid

at få en gennemgående omlægning af
Kildevældsgade helt fra kirken til Østerbrogade.
Kildevældsgade er en kommunal gade,
og det betyder også, at vi ikke kan forhindre kommunen i at lave de ændringer, som de måtte ønske. Foreløbigt tyder det imidlertid på, at de er meget lydhøre over for de ønsker, som vi er kommet med. Vi har også afgivet høringssvar
til kommunen.
Nu afventer vi, at Borgerrepræsentationen principgodkender den overordnede
plan her i efteråret, hvorefter man går i
gang med at konkretisere opgaveløsningen.
Vi vil orientere her i bladet, når der foreligger nyt.

Københavns Kommune/Tredje Natur

Illustrationen stammer fra visionsplanen for
Københavns første Klimakvarter
(www.klimakvarter.dk). Den tager udgangspunkt i skybrudsplanen for Østerbro, hvor
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blandt andet Kildevældsgade er udpeget som
skybrudsvej. Linjeføringen er stadig kun vejledende, da planen endnu ikke er politisk
vedtaget.
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Årets loppemarked og sommerfest i Berggreensgade
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Eksotiske haver i Komponistkvarteret
Af Annette Damm, Kildevældsgade 4
Mange ved det ikke. Men vores kvarter
er placeret i et område af Danmark, hvor
klimaforholdene er meget gunstige for
dyrkning af eksotiske, subtropiske vækster.
Når man skal afgøre, hvilke planter der
kan vokse og trives i et bestemt område
af Danmark, spiller flere forhold ind. Vigtigst er områdets absolutte minimumstemperatur, dvs vinterens koldeste temperatur i området. Her har det stor betydning, hvor langt området er placeret
fra kysten - havet holder på varmen om
vinteren - om det er udsat for blæst,
fugtighed, om der er læ, f.ex ved en placering i en storby med høje huse, mure,
asfalt osv.
I forhold til disse betingelser har Østerbro en fin placering - nær Øresund - med
bymæssig bebyggelse, der gir læ. En byhave med hække og mure til flere sider
gir et meget lunt klima. På kortet nedenfor med hårdførhedszoner kan man se,
hvor stor forskel der kan være i Danmark. Her svarer vores placering til zone

8 B - den varmeste i landet, hvor frosten
sjældent når ned under -10 grader.
Det betyder, at f.ex rosmarin overlever
de fleste vintre og kan blive til store buske. Figen overlever de fleste vintre og
bliver til 3-5 meter høje træer. Og oliventræer overlever mange vintre, hvis
de står
lidt beskyttet.
Vi kan
se det,
når vi
går tur i
vores
kvarter.
Her er
mange
figner og af og
til ses
andre
sarte
vækster
i god
Kameliaen blomstrer
stand –
fx en palme.
Min egen erfaring er, at planter, man
normalt siger skal placeres i drivhuse,
hvis de skal overleve vinteren, trives udmærket udenfor i jorden - her i vores
byggeforening.
Kilde:
Jens Michael Gundersen: Eksotiske planter
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F.ex har min nabo og jeg begge kameliaer i vores haver. De trives rigtig godt og
blomstrer overdådigt i maj måned. Vi har
haft dem i over 10 år, og de er blevet til
store buske på lidt over 1 m i højden.
Jeg har nerie og oliven i store krukker.
De står udenfor i læ og lys og overlever.
De kan godt se lidt medtagede ud om
foråret - men de 'kommer sig' igen. Faktisk har oliven godt af lidt frost ! Min rosmarinbusk er i år omkring 1 m høj - den
blir altid 'halveret' af frosten om vinteren, men så vokser den til igen i løbet af
sommeren.

Noget af det, jeg nyder allermest ved at
bo i vores 'lune' kvarter, er de gunstige
betingelser for roserne. Når andre mennesker klager over, at frosten har 'taget'
deres roser - så har jeg endnu ikke oplevet, at roser er døde i min have pga kulde. Tværtimod synes jeg, at roserne
stortrives, og de kommer meget tidligt i
vores kvarter. Ofte flere uger før de
springer ud i resten af landet. Omkring
min hoveddør har jeg plantet to engelske
Austin roser, som normalt bliver 1,20 1,50 m høje. Nu har de nået hinanden
over døren og er blevet ca. 3 m høje.
Vi er altså i klasse med Christiansø og
Sydhavsøerne i Smålandshavet, når det
gælder Danmarks mildeste og mest gunstige klima for dyrkning af subtropiske
vækster.
Så jeg kan kun opfordre til at eksperimentere med planter, man godt kan lide.
Giv dem en chance i jeres egen have /
gård. Jeg er blevet overrasket over, hvad
der kan lade sig gøre - måske I vil opleve det samme.

Passionsblomst, Gundersen: Eksotiske planter

Sidste år fik jeg en passionsblomst, som
jeg plantede ud i haven. Den kravlede
flere meter op ad et plankeværk, og jeg
lod den være for at se, om den kunne
klare vinteren. Det kunne den - selv om
sidste vinter faktisk var ret kold. Nu
kravler den lystigt op igen, og jeg glæder
mig til at se den blomstre.
Jeg er selv en af de mange i kvarteret
med figner. De modner sent i min have i starten af september. Men de smager
fantastisk - de har en helt anden fylde og
smag end 'købe-figner', som er mere tørre og faste.

Kilden 2013/3
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Beboerstafet
Her begynder en serie med beboerportrætter, hvor vi har bedt en beboer om at
besvare en række spørgsmål om livet i kvarteret. Hver beboer skal give
"stafetten" videre til en anden, hvis portræt kommer i det følgende nummer af
Kilden. Vores ambition er, at vi på denne måde kan få indtryk af, hvor mangfoldige og farverige vi beboere er.
Serien indledes af Karin Eriksen, Weysesgade 30:

Det er naboerne, der er den allerstørste charme
Jeg flyttede fra Århus til København i
1993, og første gang jeg besøgte kvarteret, var jeg solgt. Da et hus blev sat til
salg, så vi det, og efter en halv times
hurtig snak vendte vi tilbage og købte
huset. Og kollektivet Liv og glade dage
blev stiftet. Det har det sådan set været
lige siden, selv om vi blev et enfamiliehus og lidt mere standardiserede med
årene.
Det bedste ved at bo her er: naboerne –
det er i virkeligheden dem, man køber,
men det ved man bare ikke i starten, dér
er det hyggen og grønne charmerende
omgivelser, man falder for.
Tag nu bare den gang min datters cykel
blev låst med en kædelås, der ikke var
vores. Efter et lille pip på vores Facebook
-side meldte hele fem stærke mænd sig
med en boltsaks. Her er folk hjælpsomme, når det gælder, og jeg elsker mine
naboer. Vi ser efter hinandens huse, vi
skovler sne for hinanden og passer børn
og katte og snakker, vi deler ud af både
gode råd, vinduespudsere, cigarer, fasaner og rødvin.

Karin Eriksen, Weysesgade 30

arbejde, men så mødes jeg med naboerne, og så vil jeg ikke væk alligevel, selvom jeg ikke gider male vinduer igen,
igen.

Og så hilser vi på hinanden. Hvis man
ikke hilser på naboerne, så er det nok
ikke her, man skal bo.

I de snart 20 år jeg har boet her, har jeg
set børn vokse op, flytte hjemmefra og
komme tilbage med både mine og andres børnebørn, og så kommer der nye
beboere til med nye små, det er bare
livsbekræftende. En landsby i en storby.
Det udefinérbare ved hygge og så et
sted, hvor man kerer sig om sine naboer
og sit nabolag. Så tak naboer – gode naboer kan man ikke få nok af.

I dag er vi et enfamilieshus, og jeg overvejer at sælge huset, for der er meget

Vi følger med i hinandens liv og fester
uden at være alt for tætte, og det er en

8

Kilden 2013/3

del af fortællingen, ud over at vi vil være
grønne og miljøvenlige, og alle drømmer
om altaner.
Vi civiliserer os om morgenen, men når
vi kommer hjem, bliver vi landsbyboere
igen.

”... og hver sin lille have, har sin helt
specielle duft, der forsøder sommernattens stillestående luft” – sagde CV Jørgensen.
 Er med i vinterbadeklubben
 Ror i Hellerup Dameroklub
 Er vild med fiskemanden, badestranden og nytårsfyrværkeriet.

Syng med
I foråret var der tre arrangementer med fællessang under overskriften
”Østerbro synger”, og de fortsætter i efteråret
Af Ulla Liberg, Berggreensgade 54

I indbydelsen stod følgende: "Når årstiderne skifter, samles Østerbro-folket og
synger sammen. På tværs af politik, køn,
alder og evt. mangel på tillid til egne
musikalske evner. Alle er velkomne."

Heldigvis fortsætter de i efteråret:

Fællessangen var planlagt af to fra Heisesgade nemlig sanglærer Pia Scharling
og radio– og tv-vært Hans Otto Bisgaard.

Og hver gang i Krudttønden, Serridslevvej 2, 2100 Ø, og det er helt gratis.

Jeg var så heldig at være med den sidste
lørdag, og det var virkelig en fin oplevelse. Vi var over hundrede mennesker,
som under flot ledelse blev styret igennem et udvalg af sange, som var trykt i
et lille hæfte, der lå på stolene.

 lørdag den 5. oktober kl 15-17
 lørdag den 9. november kl 15-17
 lørdag den 7. december kl 15-17

Da jeg efterfølgende spurgte Pia Scarling
om baggrunden for dette initiativ, sagde
hun: ”At synge giver først og fremmest
glæde, der fremmer mange gode menneskelige egenskaber, såsom et bedre
selvværd og et mildere syn på livet.
Det er så centralt for os at kunne kommunikere med vores stemmer, at blive
hørt og have gennemslagskraft, når vi
bruger stemmen. Min kæphest er, at
man har en berettigelse som sanger,
uanset hvordan det lyder”.
Man kan læse mere om Pias specielle
måde at arbejde med sangundervisning
på her: www.piascharling.dk.
Jeg håber, at flere fra kvarteret har fået
lyst til at være med til efteråret. Datoerne er ført ind i min kalender.

Kilden 2013/3

9

Brug rådgivning - det betaler sig
Redaktørerne af Kilden efterlyste husejere, der har bygget om. Det inspirerede
mig til at skrive denne artikel om, hvordan vi har grebet ombygningen af vores
hus an.
Af Karen Skou
Mit budskab er: Brug rådgivning, når I
bygger om, det betaler sig. Håndværkere
er gode til at udføre byggeriet, arkitekter
er gode til at komme med forslag til indretning, materialevalg samt til at beskrive, hvordan byggeriet skal udføres, og
hvilke krav der er til resultatet. Det kan
også være en fordel at have en arkitekt
til at føre tilsyn med arbejdet, som håndværkerne udfører. Håndværkere leverer
det, der bestilles. Et fjernvarmeanlæg, et
badeværelse eller et nyt tag kan laves på
mange forskellige måder.
Vi har boet i vores hus i mere end 20 år,
og har efterhånden været igennem mange byggesager. Vi har etableret fjernvarme, alle vandinstallationer og alle elinstallationer er skiftet, vi har lavet nyt
køkken, bad, gæstetoilet, vinduer, og
taget er skiftet.
Sådan fordelte vi os på etagerne
Oprindeligt var vores hus et tofamiliehus
med én lejlighed i stueetagen og én lejlighed på 1. og 2. sal.
Da vi overtog hele huset, brugte vi en
del tid på at finde ud af, hvordan det
kunne indrettes til et énfamiliehus. Valget blev, at stueetagen skulle indeholde
køkken, stue og gæstetoilet, på 1. sal
skulle der være børneværelser, arbejdsværelse og en lille stue, og på 2. sal forældresoveværelse, arbejdsværelse samt
badeværelse. Kælder og spidsloft skulle
være opbevaring, værksted og vaskekælder.
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På den måde fik vi let adgang til haven
fra køkkenet, så det er nemt at spise
ude. Det er også i stueetagen, der foregår mest: gæster, børnenes kammerater
etc. Der er ro på 2. sal. hvor de voksne
sover, også selv om børnene har gæster.
Andre vælger at indrette anderledes –
der er mere lys på 1. og 2. sal, så det
kan være en fordel at have opholdsrummene her.
Ombygningerne er gennemført i flere
etaper, både af hensyn til økonomien og
af hensyn til, at vi bor i huset og ikke
bare kunne endevende det hele på en
gang, så vi har i princippet taget én etage af gangen.
Første ombygning omfattede etablering
af fjernvarme – her fik vi en ingeniør til
at hjælpe med at beskrive, hvad varmeanlægget skulle kunne, samt hvilke radiatorer vi ønskede, som grundlag for at
udbyde opgaven. Vi ligger relativt lavt i
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varmeforbrug i forhold til mange i området, så varmeanlægget lever op til den
beskrivelse og de krav, ingeniøren hjalp
os med at stille til det. Vi fik to tilbud på
etablering af fjernvarme, som var sammenlignelige, fordi udbudsgrundlaget var
velbeskrevet.
Pas på vådrummene
Næste ombygning omfattede nye vinduer og etablering af badeværelse på 2. sal
samt nyt toilet i stueetagen og nedlæggelse af de tre eksisterende toiletter, inklusiv flytning af faldstamme og udluftning. Vi valgte at kontakte en arkitekt for
at få hjælp til selve indretningen af stueetagen og det nye badeværelse på 2.
sal. Vi fik et meget fint forslag til indretning af stueetagen, som betød, at vi ud
over køkken og stue kunne få plads til
toilet med håndvask - en løsning vi ikke
lige selv havde set. Dørhullet fra trappen
blev flyttet 20 cm, nok til at toiletrummet kunne bliver tilstrækkeligt stort.
Badeværelser og vådrum kan være komplicerede at få etableret og kan give ubehagelige skader på huset, hvis det ikke
laves rigtigt. Vi valgte at få støbt betongulv som underlag for vådrumsmembran
og klinker. Det var betryggende at få beskrevet projektet grundigt. Kunne bjælkelaget bære de mange kilo beton?
Hvordan skulle vådrumsmembranen lægges? Foruden alle de andre tekniske finesser.

elementer i badeværelset, som vi senere
ville bruge i et nyt køkken, så materialevalget i huset hænger sammen. Vores
arkitekt lavede et godt velbeskrevet udbudsgrundlag, så vi kunne få to tilbud,
som var sammenlignelige.
Under byggeriet opstod der forskellige
problemer med håndværkerne. De gjorde ikke helt, som vi havde aftalt. Vi havde aftalt med arkitekten, at der skulle
føres tilsyn ved centrale byggeprocesser,
bl.a. da gulvet skulle støbes. Da arkitekten kom på tilsyn, kunne han konstatere,
at mureren ikke havde det rigtige tilslagsmateriale i den beton, han stod og
blandede til gulvet – hvis det ikke var
blevet opdaget, ville vi formentligt have
fået svindrevner i gulvet.
Det var også godt, at have arkitekten
som bisidder, da vi måtte fyre mureren
og hyre en anden til at lave arbejdet
færdigt.
Vælg de rigtige vinduer
Vinduerne fik vi også hjælp til at få beskrevet – krav om energiruder, der ikke
var en selvfølge dengang, krav om alulister som bundlister udvendigt, og krav
om udluftningsventiler, så huset ikke

Materialer skulle vi også overveje, vi
valgte at bruge klassiske hvide fliser til
væggene og grå gulvfliser - materialer
der passer rigtig godt til det gamle hus.
Her kan holdningerne selvfølgelig være
forskelige: Skal det passe til husets oprindelige ånd, eller skal det nye skabe
kontrast. Det er noget af det, der skal
overvejes, når man bygger om. Vi valgte
at bruge de sammen skuffe- og skabs-
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blev alt for tæt. Især var det vigtigt at
stille krav om de rigtige profiler indvendigt, så vi kunne sikre et optimalt lysindfald. Sidst, men ikke mindst, var det vigtigt at finde den producent, der kunne
levere kærnetræ, maleroverflader og
sprosser, der ikke var for kraftige, og
udluftningsventiler, der var diskrete.
Igen var det en fordel at have en beskrivelse som grundlag for udbuddet og professionel hjælp til at finde nogle gode
løsninger.
Det optimale er at bevare de gamle vinduer, men de kan være så slidte af tidens tand, at det ikke kan lade sig gøre
– det var vores.
Køkkenet tegnede vi selv og fik en snedker til at sætte det op, her skønnede vi,
at der ikke var så mange tekniske detaljer, som kunne gå galt.
I stueetagen har vi fjernet vægge mellem køkken og stue og mellem de to
stuer - her fik vi en ingeniør til at beregne bjælkerne.
Sidst kom turen til taget
Senest har vi fået skiftet tag ud. Vi fik
igen en arkitekt til at hjælpe os med at
beskrive projektet, ikke mindst fordi vi
ville havde isoleret tagetagen, og isolering kan skabe fugtproblemer og dermed
råd og svamp, hvis det ikke bliver lavet
rigtigt. Da vi udbød tagudskiftningen, lå
tilbuddene i overkanten, måske fordi der
lå en projektbeskrivelse. Der var dog et
tilbud, der lå i nærheden af det, vi ville
acceptere, og vi gik i forhandlinger med
håndværkeren. Han tilkendegav, at han
havde lagt lidt ekstra på, fordi vi havde
sat krav om, at arkitekten skulle føre tilsyn og godkende f.eks. skifferkvaliteten.
Vi fik aftalt, at vi nok skulle sikre, at det
ikke kom til at forsinke håndværkeren.
Så fik vi skåret lidt af tilbuddet og blev
enige om at gå i gang.
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Byggeriet gik rigtig godt, arkitekten var
forbi et par gange og kunne se, at det
gik, som det skulle. Ved afleveringen var
der en enkelt inddækning, der skulle bøjes lidt, ellers var alt fint. Vi synes selv,
at vi har fået et meget flot nyt tag, og vi
er trygge ved, at undertag og isolering
ikke giver os fugtproblemer. Der er lavet
de fornødne udluftninger og lagt afstandsrør mellem isolering og undertag
og nogle meget fine udluftningsventiler i
tagfladen, så fugten kan komme væk.
Zinkinddækninger omkring vinduer lever
op til de krav, der er i lokalplanen etc.
Da vi var færdige, sagde tagdækkeren,
at han havde fået et par nye fif af arkitekten, som han ville bruge ved det næste tag i kvarteret. Vi fik et fint tag, hvor
skifferpladerne var sorteret tre gange.
Det ses tydeligt på taget, som ligger
meget jævnt.
Det betaler sig at bruge rådgivere
Brug af rådgivere har selvfølgelig kostet
lidt, men ikke meget i forhold til de samlede omkostninger ved ombygningerne.
Slet ikke meget i forhold til den hjælp,
de gode råd og den vejledning, vi har
fået undervejs. Arkitekten kvalificerede
indretningen og kom også med løsninger, vi ikke lige selv havde set. Det har
givet os tryghed i forhold til det arbejde,
der er udført. Ikke mindst har vi sluppet
for selv at lave udbudsmateriale, indhente tilbud og skrive kontrakter. Vi har været glade for at have professionelle bisiddere, når der er opstået tvivlspørgsmål
om, hvordan tingene skulle laves, og vi
er trygge ved de tekniske løsninger, der
er valgt.
Vi synes selv, at resultatet er fint: Vi har
fået et hus, der hænger sammen såvel
funktionelt som i forhold til materialevalg
og æstetik.
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Fælles brøndrensning igen i år
Af Ole Munck og Jørgen Frederiksen, Energigruppen
Vær med til at rense dine tagrender,
nedløbsrør og brønde på en fælles brøndrensningsdag:

Tagrender og nedløbsrør
Hold tagrenden ren, da blade og andet
snavs fra tagrenden kan løbe ned i og
tilstoppe nedløbsrør eller kloakrør. Man
kan selv konstruere en lang stang med
en ske, der kan nå ud og rense tagrendens fjerneste ende.
Hvis tagrenden eller et nedløbsrør er tilstoppet, løber vandet ud over og ned ad
væggen. Det kan føre til svamp i vægge
eller tagkonstruktion.
Kloakker og brønde
Undgå tilstoppede kloakker og brønde.
Derfor er det vigtigt at rense alle kloak-

Kilden 2013/3

Søndag den 10. November 2013,
kl. 10, Kildevældsgade 9

ker og nedløbsbrønde, dér hvor nedløbsrøret ender. Rensning af kloakkerne er
vigtig for at mindske risiko for svamp
ved vandgennemtrængning gennem kældervæggene.
Vores brønde skal jævnligt renses, så
der er fri passage til det offentlige kloaksystem.
Kom af med slammet
Den type slam, som man opsamler fra
brøndene, skal destrueres særskilt.
Derfor får vi på dagen anbragt en tank,
hvor vi kan deponere vores slam.
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Så kom og vær med. Det er vigtigt at
du/I selv har renset stedet omkring
brøndene. Anbring spand og evt. kloakskovl og andre egnede redskaber, der
kan være brug for ved dit eget brøndsted.
Husejerforeningen har nogle få kloakskovle.
Tilmelding senest 27/10
Du kan tilmelde dig til brøndrensedagen,
senest søndag den 27. oktober til
Ole Munck, munck@dadlnet.dk eller
60172384.

Til venstre ses en kloakskovl.
Det er vigtigt, at man på forhånd selv har gjort
rent rundt om brønden

Sommerlukning for varmen
Jørgen Frederiksen og Ole Munck, Energigruppen
I foråret tog Energigruppen initiativ til
hjælp til at lukke for fjernvarmen til radiatorerne i sommerperioden. Vi omdelte flyers til alle husstande. Omkring 30 husejere
tog imod vores tilbud. Vi fordelte opgaverne, så alle i gruppen havde en håndfuld
hver at besøge. Vi er jo ikke professionelle,
og der var enkelte problemer med anlæg,
som var svære at gennemskue. Men vi fik
lukket for sommerlukventilerne. En succes
- om end en lille af slagsen.
På www.strandvejskvarteret.dk kan man få
overblik over den besparelse, man formodentlig har opnået.
Når det snart bliver koldt, skal man åbne
ventilen igen, så der kommer varme i radiatorerne.
Den 8. maj næste år vil Energigruppen
gentage kampagnen for Sommerluk.
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Hjertestarter i kvarteret
Af Lene Lerche-Thomsen, Kuhlausgade 13, hjertestart@live.dk
Så har vi fået en hjertestarter i Strandvejskvarteret!
Vi valgte AED (Automatisk Ekstern Defibrillator) Plus fra Zoll, som er en hjertestarter, der opfylder alle Sundhedsstyrelsens krav.
Den skal tilmeldes hjertestarterregisteret
og hænge i et ulåst beskyttelsesskab på
hjørnehuset Kuhlausgade 34. Tak for
det!
Selvom der sjældent er hærværk på
Hjertestartere, synes jeg ikke, vi behøver at reklamere med skilt uden på det
hus, hvor den hænger.
Hvis man ringer 112, og alarmcentralen
anbefaler, at man henter hjertestarteren,
vil den præcise placering på nærmeste
hjertestarter blive oplyst. Hvis vores bliver brugt, vil vi automatisk få hjertestarteren retur med nye Defi pads med taxa
eller Falck.
Hvis vi henter den af os selv – uden om
alarmcentralen - er det foreningen, der

Husk
Hjertestarteren redder liv, men gå
aldrig fra en, der har hjertestop.
Ring 112, fortsæt hjertemassagen og
lad en anden hente hjertestarteren.

skal købe nye pads! 1200 kr. Send en
mail til hjertestart@live.dk, hvis I har
brugt hjertestarteren.
Instruktion i hjertemassage
På Strandvejskvarterets hjemmeside vil
placeringen blive oplyst nøje. Der vil også komme link til nyttige hjemmesider
med oplysning om hjertestarteren, undervisningsvideoer, FAQ, cases mm.
Dejligt at så mange af jer på loppemarkedet og senere på Kuhlausgade prøvede
vores nye hjertestarter. Jeg vil anbefale,
at I alle - via linket på hjemmesiden orienterer jer i brugen af Zoll, retningslinjer for genoplivning og evt tager et
kursus i brug af hjertestarter.
Jeg har oprettet to mapper med alle oplysningerne om hjertestarteren, som kan
lånes på skift. Send en mail til hjertestart@live.dk, hvis I har spørgsmål, vil
låne en af mapperne eller er interesseret
i private kurser á 1 times varighed for
grupper á 6-8
stk.
Desuden findes
officielle genoplivningskurser for
200-300 kr pr
pers/time.
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Vinduer og isolering
Læs her nogle råd og resultater angående isolering af vores huse, især om vinduer. To grupper studerende fra DTU har i foråret gennemført målinger og eksperimenter i vores huse som del af deres eksamensprojekter
Af Søren Borch og Lise Fogh, Berggreensgade 50
Det kan betale sig at tætne
omkring vinduerne
Gamle huse som vores er utætte, men
nøjagtigt hvor utætte de er, fandt vi ud
af, da to DTU-studerende, Søren Larsen
og Kevin Tran, lavede en såkaldt Blowerdoor-test i vores hus. De monterede en
skærm på hoveddøren, hvori der var en
propel, som pustede luften ind i huset.
Så kunne de måle, hvor stor luftstrømmen var – og den var fem gange så stor,
som kravet til nybyggeri er. Huset er altså ret utæt.

Næste trin var derfor at finde ud af, hvor
de største utætheder i hele klimaskærmen er. Klimaskærmen består af tag,
vægge, vinduer og døre, altså alt det
som vender ud til og beskytter mod klimaet.
I en ”omvendt” Blowerdoor-test blev der
skabt et undertryk i huset, så den kolde
luft udefra trængte ind igennem sprækker og utætheder i klimaskærmen. Mens
undertrykket var der, fotograferede de
to studerende med et varmetermisk kamera, og de lavede røgprøver for at lokalisere og identificere utæthederne.
Resultaterne – i det mindste i vores hus
– viste, at de største utætheder findes:
 mellem vinduesramme og -karm
 mellem vindueskarm og vindueshul/
væg
Desuden slutter vores yderdøre ikke tæt.
Utæthederne mellem vinduesramme og
–karm og mellem dør og dørkarm kan
udbedres med almindelige tætningslister.
Med hensyn til utæthederne mellem vindueskarm og vindueshul anbefaler de
studerende at montere fugebånd, som
følger facadens bevægelser og således
slutter tæt. Det er vigtigt, at man monterer båndet korrekt og ikke bøjer det
rundt om hjørnerne, men derimod afslutter i hvert hjørne.
Blowerdoor-testen: Søren og Kevin foran skærmen med propellen, der puster eller suger luft
ind/ud af huset
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Vælg de bedste
vinduestyper
Der sker et stort varmetab
gennem vinduerne. Om tabet er større eller mindre,
afhænger af typen, og i vores kvarter findes mange
forskellige typer vinduer.
Nogle beboere har endnu
bevaret de oprindelige vinduer med blot ét lag glas.
Hvis man stadig kun har et
Termografisk billede, der viser utætheder langs vindueshullet
lag glas i sine vinduer, mener de studerende, at der er
mange penge at spare ved
Mange af vore huse har ”gammeldags”
at montere forsats- eller koblede ramtermoruder. Mellem de to lag glas er
mer på vinduerne eller sætte ekstra glas
monteret en afstandsliste af aluminium,
på (fx Optoglas). Det er klart de bedste
som er en god varmeleder. Listen skaber
løsninger, da de oprindelige vinduer har
derfor en kuldebro på ruden op ad vinen levetid på omkring 150 år. Man skal
duesrammen. For at energiforbedre denundgå at udskifte glasset til termo- eller
ne type vindue anbefaler de studerende
energiruder, da de kun har en levetid på
at udskifte termoruderne med nye enerca. 25 år og kun giver den samme regiruder, som er opbygget med en såduktion af varmetabet.
kaldt ”varm kant”, der har en ringere
varmeledningsevne end aluminiumlisten.
Dog først når de er blevet utætte og skal
Faktaboks
udskiftes.
 Oprindeligt vindue:
Hvis man alligevel skal have monteret
Enkeltramme med ét lag glas
nye vinduer, kan man overveje at med Forsatsvindue:
tænke sollysets betydning. UndersøgelDer er to bevægelige vinduer, et ydre
ser viste, at det mest fordelagtige er at
vindue og et indre forsatsvindue
montere 3-lags energiruder i vinduerne
 Koblet vindue: Der er to rammer, som
mod nord og 2- lags energiruder i vinduer koblet til ét bevægeligt vindue
erne mod syd, da de sidstnævnte tillader
mere sollys at komme ind. Før man ud Termovindue: Enkeltramme med
skifter de gamle termoruder, skal man
termorude med to eller tre lag glas
tjekke om de nye 3-lags energiruder kan
 Energiglas: Særligt glas, som holder
rummes i og bæres af rammen.
mere varme inde. Kan monteres i de
fleste vinduestyper

 Ventilationsvindue: Ramme med dobbelt glas, hvor ventilationsluften kan
passere mellem glassene

 Vinduer med friskluftventiler i rammen
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Ventilationsvinduer
Som nævnt gælder det om at forhindre
varmetab ved utætheder i huset – men
samtidig skal der luftes ud, så der ikke
kommer for høj fugtighed i luften. Det
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Vær forsigtig med at isolere murene
indvendigt

Med en lille pipette puster man røg ud langs
vinduesrammen for at se, hvor der er utæt

enkleste er at lufte ud 5-10 minutter 2-3
gange om dagen med gennemtræk.
To andre DTU-studerende, Ronnie Haagensen og Christoffer Rasmussen, har
undersøgt en ny type ventilationsvinduer. Hvis man ønsker en stadig udskiftning af indeluften, kan man installere
ventilationsvinduer, som udnytter det
varmetab, som alligevel sker gennem
vinduesruderne, til at varme den friske
luft nogle grader op. Så oplever man
mindre træk, og en del af varmetabet
føres tilbage til rummet. Samlet giver
dette en energibesparelse i forhold til
state-of-the-art energivinduer med friskluftventiler. Men det er ikke en egentlig
økonomisk løsning, med mindre man alligevel skal udskifte vinduerne.
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Vi kender det alle sammen: Om vinteren
bliver vores ydervægge kolde, og der
opstår en let træk gennem rummene. I
grelle tilfælde opstår der måske endda
skimmelvækst, fordi den varme luft i
rummet kondenserer på den kolde ydervæg, især hvis man ikke hyppigt lufter
ud. Man kan derfor forestille sig, at man
kan isolere murene på indersiden. Men
beregninger, som Søren Larsen og Kevin
Tran har gennemført, viser, at det er en
tvivlsom idé, fordi det på langt sigt kan
skade selve konstruktionen. Det kan
nemlig medføre, at bjælkerne, som bærer etageadskillelserne (gulvene), rådner
i enderne, hvor de hviler af på muren.
Isolere mellem etagerne?
Hvis spidsloftet er uisoleret op mod skifferstenene, kan man isolere mellem 2.
sal og spidsloftet (husk også døren op til
loftet). Der er ingen grund til at isolere
mellem 1.sal og 2.sal eller mellem stueetagen og 1.sal. De studerende fraråder
desuden at isolere mellem stuen og kælderen, da man risikerer fugtskader
(dette skal nok undersøges nærmere).
Kilder:
Oplysningerne stammer fra de to rapporter, som to hold DTU-studerende har
skrevet, og som findes på Strandvejskvarterets hjemmeside. Dels i uddrag,
dels i fuld version til download. Arbejdet
er sket i samarbejde med Energigruppen.
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Ny forfatter i kvarteret
Kim Juul, Kildevældsgade 55, er jurist, og til daglig arbejder han som tekstforfatter på et reklamebureau. Nu har han også debuteret med en krimi, der udspiller sig nogle sommerdage på Fyn.
I romanen ”I et vægtløst sekund” følger
vi såvel politiet som morderen, mens efterforskningen gradvis får indsnævret
mistanken til én gerningsmand. Men
samtidig er en helt anden gruppe også
ude efter den eftersøgte morder. Spændingen stiger, og der er overraskelser
lige til det sidste.
Kim Juuls erfaring fra et
studiejob ved
anklagemyndigheden i
Nyborg er
udgangspunkt for romanens ramme, men selve plottet er
ren fiktion.
Denne baggrundsviden

giver interessant indsigt i
den kriminelle
verden.
Debuten skete
lige op til den
årlige krimimesse i Horsens i marts
måned, og
romanen blev
dermed straks
opdaget og
desuden godt anmeldt på særlige krimiwebsites.
Den er udgivet på eget forlag, Brænderiet, og hvis du har lyst til en spændende
krimi, kan du købe den hos vores lokale
boghandel på Østerbrogade 200, eller i
enhver anden boghandel. Den kan også
købes som e-bog på saxo.com og på Ibooks. /lf

Kalender

7. december kl. 15-17
Østerbro synger, Krudttønden (se s. 9)

12. september kl. 19.30
Energimøde om fjernvarmeanlæg,
Vennemindevej 39

8. maj 2014
Sommerluk for fjernvarmen, mere senere

5. oktober kl. 15-17
Østerbro synger, Krudttønden (se s. 9)
31. oktober kl. 18.30
Halloween, sted oplyses senere
9. november kl. 15-17
Østerbro synger, Krudttønden (se s. 9)
10. november kl. 10
Brøndrensningsdag, Kildevældsgade 9
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Kildens udgivelsesplan
Kilden nr. 4, 2013 udkommer i december
Frist for indlæg: 15. november
Kilden nr. 1, 2014 udkommer i marts
Frist for indlæg: 3. marts 2014
Indlæg kan sendes til
kilden@strandvejskvarteret.dk
eller afleveres til redaktørerne,
se adresser på bagsiden.
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Bestyrelsesformand
Benditte Skyhøj Olsen
Hornemansgade 22,
T 3929 3968, M 2023 6216
benditte.olsen@gmail.com
Opgaver: Haver, hegn (ansv),
facader (ansv)

Ole Graugaard,
Berggreensgade 60,
T 3927 1307, M 2164 0399,
ole.graugaard@hotmail.com
Opgaver: Gader, fortove og
renholdelse (ansv), YouSee
(ansv), kontakt til Trafikgruppe

Jan Væver
Kildevældsgade 13
M 2579 3333
jan.vaever@gmail.com
Opgaver: Kloakker/rotter/el/
vand (ansv), graffiti (ansv),
YouSee

Næstformand
Chris Pethick
Niels W. Gades Gade 34
T 3929 9111
pethick@nbi.dk
Opgaver:
Fællesarrangementer

Grete Kladakis
H.C. Lumbyes Gade 52
T 2518 6628
lumbyesgade@live.dk
Opgaver:
Renovation/papircontainere
(ansv), facader

Suppleant
Claus Engelsen
H.C. Lumbyes Gade 61
T 3920 3743
henrietteogclaus@hotmail.com
Opgaver:
Hjemmeside (ansv)

Lars Bjerregaard
Niels W. Gades Gade 44
T 2613 2600
lars.bjerregaard@hotmail.com
Opgaver: Kasserer,
fællesarrangementer (ansv)

Materielkælder i Hornemansgade 36
Ring hverdage kl. 16-18, og aftal tid:
Niels Ingvartsen
2036 2008
Benditte Skyhøj Olsen 2023 6216 (3929 3968)
Christian Corfixen
2980 0884
Jan Væver
2579 3333
Jørgen Frederiksen
2049 1701

Lise Fogh
Berggreensgade 50
T 3929 4126, M 5090 9214
Opgaver:
Redaktør Kilden (ansv)
kilden@strandvejskvarteret.dk

Ulla Liberg
Berggreensgade 54
T 3920 0757
Opgaver:
Redaktør Kilden
kilden@strandvejskvarteret.dk

Energigruppen: Jørgen Frederiksen, Kildevældsgade 9, energigruppen@strandvejskvarteret.dk
Trafikgruppen: Adriaan Schelling, H.C. Lumbyes Gade 18, a.h.schelling@gmail.com
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Leder
Dette nummer er delvis et temanummer i forbindelse med jul og nytår
her i kvarteret. Det starter med det flotte
forsidefoto, som Søren Klokhøj tog på
torvet sidste nytårsaften.
Så har vi lavet et interview med Knud og
Thomas, to af hovedkræfterne for vores
Nytårskur den 1. januar kl. 14. De fortæller om starten og udviklingen gennem
årene og lidt om deres liv i øvrigt.
De efterlyser begge flere aktiviteter, der
skaber fællesskab. Måske er der inspiration for de enkelte gader at hente i den
”julekalender”, de har i byggeforeningshusene i Humleby, se side 15.
Lone Nørmark har skrevet en fin
gennemgang af alle kvarterets
komponister, hvis melodier vi synger til
Nytårskuren, se side 12.

Af Østerbro Avis fremgår det, at Kildevældsparken har fået en udviklingsplan,
som blandt andet omfatter en opgradering af legepladsen. I 2009 blev parken
fredet for at bevare biodiversiteten. Det
viser sig, at den er hjemsted for seks
typer flagermus. Flagermus findes også
i Fælledparken, læs side 14.
Ligesom Ole Graugaard skriver i sit opråb
side 3, vil vi også opfordre til, at der
bliver stort fremmøde ved vores
Generalforsamling d. 25. februar 2014.
Til slut vil vi gerne takke alle dem, der
har inspireret og bidraget til bladet i
løbet af året og ønske
god jul og godt nytår til alle i kvarteret
Lise og Ulla

Kilden 2013/4, december 2013

Redaktion

Medlemsblad for Husejerforeningen
i Strandvejskvarteret

Lise Fogh (ansv) og Ulla Liberg

Udgives 4 gange om året. Oplag 450
Tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri A/S
Tidligere numre kan findes på
www.strandvejskvarteret.dk
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Foto: Per Elvekjær m.fl.
Forsidebilledet: Søren Klokhøj
Indlæg kan sendes til
kilden@strandvejskvarteret.dk
eller til redaktørerne,
se adresser på bagsiden
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Nyt fra bestyrelsen
Generalforsamling

YouSee

Husk Generalforsamling tirsdag den 25.
februar kl. 19. 30. Sæt kryds i kalenderen. Forslag til dagsordenen skal være
formanden i hænde senest 24. januar.

Anlægget er nu fuldt etableret - de sidste
tilslutninger blev foretaget i løbet af
sommeren. Alt i alt er det forløbet meget
tilfredsstillende - og tak til de mange tålmodige husejere.

Nytårsfyrværkeri
Ingen nytårsaften uden fyrværkeri hvem vil give en håndsrækning? Hvis vi
gerne vil have fyrværkeri nytårsaften, så
kræver det hjælp!
Henvendelse til Chris Pethick, Niels W.
Gades Gade 34, tlf. 3929 9111 eller
5029 0099, e-mail pethick@nbi.dk
Brøndrensning
Siden sidste nummer af Kilden udkom,
er der blevet afholdt "Fælles Brøndrensningsdag" den 10. november. Vi retter
en stor tak til Energigruppen, specielt til
Jørgen Frederiksen, som tog sig af det
praktiske.

Tilbage står nu at få et fuldt overblik
over tilslutninger i de enkelte huse, hvilket har vist sig at være oplysninger, som
er vanskeligere at få, end vi havde regnet med. Oplysningerne har vi behov for,
fordi foreningen skal kunne videresende
regningen til den enkelte husstand. Derudover har vi bedt YouSee om dokumentation for nogle prisreguleringer, som vi
ikke umiddelbart er enige i.
Som meddelt på generalforsamlingen i
februar vil der komme en ekstra udgift,
når den endelige regulering gennemføres.
YouSee-kontrakten er derfor en sag, som
fortsat tager en del af bestyrelsens tid,
men som vi håber på snart vil nå sin afslutning.

- en alvorlig opfordring fra bestyrelsen
Af Ole Graugaard, medlem af bestyrelsen
Vi har snart generalforsamling. Hvis det
går, som det er gået de sidste par år, så
må vi forudse, at der kommer til at
mangle folk i bestyrelsen.
Hvad betyder det, hvis vi ikke længere
er i stand til selv at ”drive” kvarteret?
Tja, vi er faktisk forpligtede som husejere til at drive foreningen, og vil vi ikke
selv, så er vi forpligtede til at betale os
fra det. Det vil sige, at generalforsamlingen skal udpege professionelle folk, der
for betaling kan indgå aftale med admi-
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nistrationsselskaber, der kan sørge for
vedligeholdelse af veje, kloakker, elforsyning, beplantning osv. osv.
Det bliver dyrt, men det bliver først og
fremmest kedeligt: Hvilket forum skal
tage initiativ til forandringer, forbedringer og mere konkret loppemarked og
andet godt for fællesskabet?
Vi tror, at det mentale, det tidsmæssige
og det faglige overskud blandt kvarterets beboere aldrig nogensinde har
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været større, end det er i dag! Derfor
bør der også være rigeligt med dygtige
og engagerede folk til at løfte opgaven i
de kommende år.
Vi synes, det ville være skønt, hvis nogle
af de yngre husejere, der er flyttet ind i
kvarteret, og som vi kan se er engagerede i gaden, naboerne og miljøet, nu tog
en alvorlig snak sammen.

hjælpe nye i gang med et “generationsskifte”. Er I 2, er det fint. Er I 3 eller 4,
er det fantastisk.
Tal sammen og spørg os om arbejdet.
Det er sjovt. I lærer utroligt mange
mennesker at kende. I får venner, I altid
vil kunne hente hjælp hos. Og I lærer
faktisk også en masse!

Det er nu det gælder: Få talt med din
nabo, genbo og andre du kender, om
ikke det var en ide at stille op sammen.

Der har lige været kommunalvalg, og
stemmeprocenten var meget højere end
sidst. Lad os nu holde fast i engagementet.

Vi, der sidder i bestyrelsen, vil tage imod
med åbne arme, og vi vil med glæde

Derfor: Find sammen, mød op, og stil
op!

Citat fra Husejerforeningens vedtægter:

Stk 3
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad
gangen. Der afgår 2 bestyrelsesmedlemmer
på ulige årstal og 3 på lige årstal. Genvalg
kan finde sted.

§ 8. Bestyrelsen
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på
fem medlemmer til at varetage foreningens
daglige drift.
Stk 2
Valgbare er medlemmer, der er tinglyste
ejere eller personer, der er bemyndiget til at
repræsentere juridiske personer, som er
medlemmer af foreningen.

Der er ikke angivet en opstillingsfrist i vedtægterne, og praksis er, at man oplyser sin
interesse til bestyrelsen i forvejen, men at
man kan stille op indtil umiddelbart før valghandlingen på selve generalforsamlingen.

Hjemmesiden har fået et løft
Strukturen på www.strandvejskvarteret.dk er blevet strammet op
Vores website har fået ny webadministrator, nemlig Søren Borch, BGG 50.
Indholdet leveres af redaktører i bestyrelsen og i de forskellige arbejdsgrupper,
fx Hjertestarter, Delebil og Grønne tage.
Desuden er forsiden blevet revideret, så
strukturen er klarere. I midterfeltet kommer nyheder og indlæg fra redaktørerne.
I højre kolonne kan beboere bidrage med
billeder, indlæg og kommentarer.

de gennemgang af kvarterets historie, en
børne- og ungdomsside, eller hvad du
synes mangler på websitet.
Kom gerne med dine kommentarer og
forslag, ris og ros til
hjemmeside@strandvejskvarteret.dk. /lf

Hvis du har tid og lyst, er du meget velkommen til at udvide med fx en billedpræsentation af kvarteret, en spænden-
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Brøndrensedag
Af Karsten Refsgaard, Landskronagade 34
På en regnvåd søndag i november er der
en ting, der med garanti aldrig dukker op
i mine tanker, når jeg har drukket morgenkaffen - hvordan og hvornår kan jeg
få renset mine brønde og tagrender?

Jørgen Frederiksen, som arrangerede dagen,
har opfundet en effektiv si, som kan filtrere
slammet fra væden. Den består af to lag
gulvtæppe-underlag! Slammet putter man i
en plasticpose og derefter i skraldespanden.
Væden kan man hælde tilbage i brønden.

Derfor er det heldigt, at andre med mere
indsigt i - og viden om - vores huse, kan
hjælpe mig og andre på vej, og at de
søndag den 10. november arrangerede
en brøndrensningsdag for alle i kvarteret. Og lad mig da starte med at takke
dem, som arrangerede dagen! Forarbejdet til arrangementet var helt i top; alle

redskaber var på plads, der var lavet arbejdsgrupper, og så var der en kop kaffe
at starte dagen med. Det hele var lige til
at gå til.
På dagen var der mulighed for at få
hjælp og hjælpe hinanden med at rense
brønde og tagrender. Som det fremgår
af billedet, kan man med fordel bruge
flere par hænder og det rette udstyr, når
der skal renses brønde.
Som relativt ny i kvarteret var dagen en
god måde at møde nogle af kvarterets
mennesker og samtidigt få styr på en af
de ting, man skal lære, når man bor i et
af vores skønne, men ældre huse. Jeg
lod mig på dagen fortælle, at det også
gjorde sig gældende, selv om man havde
boet i kvarteret i længere tid.
Tak for en hyggelig og effektiv dag til
alle de fremmødte. Det kan varmt anbefales at deltage på brøndrensningsdagen
- det er rart at gå vinteren i møde og
vide, at brønde og tagrender er klar til
både regn, sne og slud.
Hvis der sidder andre derude, som gerne
vil have renset brønde og tagrender, kan
der lånes både kloakskovle og Jørgens
hjemmelavede og effektive "tagrendeskeer" i materielkælderen.

HOFOR rådgav om fjernvarmeanlæg
I forlængelse af Energigruppens åbne informationsmøde om fjernvarmeanlæg
og energibesparelser, tilbød HOFOR at give gratis, ekstraordinær rådgivning
om fjernvarmeanlæg 21. oktober. Af Ole Munch, Energigruppen
I alt 10 familier havde tilmeldt sig dette
enestående tilbud, og Flemming Jensen
fra HOFOR tilbragte ca. en halv time pr
sted. Beboerne var velforberedte, og
Flemming Jensen opdagede flere steder
forkerte indstillinger, som han rettede.
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Desuden fik deltagerne råd om, hvilke dele af deres anlæg der burde udskiftes. Så
det var "alle pengene værd", og man vil
kunne spare adskillige tusinde kroner ved
at følge hans råd om udskiftninger og indstillinger.
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Beboerstafet:

Charmen ved Kildevældsgade ...
Af Jonas Pallesen, Kildevældsgade 26
Jeg husker den første fremvisning i Kildevældsgade 26 ret tydeligt. Jeg var
kommet i god tid og havde gået en tur i
området. Det stemningsfyldte Strandvejskvarter havde efterladt et solidt indtryk på mig, inden jeg mødte mægleren
fra Home. Det, tror jeg, var afgørende
for min videre interesse i huset, som
ellers fremstod slidt efter flere års udlejning og manglende vedligeholdelse.
Bl.a. viste det sig at indeholde Østerbros største fuglehus på loftet, hvor
duer havde gjort deres indtog pga. hul
i kvisten.
Min kæreste og jeg havde set en del huse og lejligheder, og jeg havde derfor
mine betænkeligheder ved at vise Tine
et hus, der langt fra var indflytningsklart
ved overtagelse. Vi var lige blevet forældre til vores datter Naja, og et byggeprojekt synes ikke at være den optimale
løsning. Men vi blev enige om, at vi gerne ville lægge vores kræfter og penge i
et hus, der rummer så meget personlighed, og som er indrammet i et område, der er charmerende som få.
Seks mdr. senere står vi stadig med et
hus, som mangler den sidste finish, og
rejsen hertil har været noget mere udfordrende, end vi havde regnet med. På
trods af det er min lille familie ikke i tvivl
om, vi har gjort det rigtige. Vi glæder os
over beslutningen om at flytte hertil.
Modtagelsen i området har været en oplevelse. Man fornemmer hurtigt, at beboerne både går op i området/husene, men
også i hinanden. Vi har fået flere velmente råd og vejledninger omkring alt
fra hæk til tag, og da jeg en mørk april
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aften stod og skrabede tapet af væggene, kom min gode genbo Kristian forbi
med sodavand og øl og hilste på. Også
på den måde føler vi, at vi er blevet del
af noget unikt i København.
Da jeg besøgte boden med Kilden ved
loppemarkedet, fik jeg stafetten med en
opfordring om at skrive lidt om os og
give lidt erfaring videre omkring vores
renoveringsprojekt. Vores naboer skal
have en tak for stor tålmodighed i forbindelse med de ulemper, de har levet
med under vores renovering. Og jeg har
lagt mærke til, at vores fælles hjemmeside og facebook-gruppe giver en flot
beskrivelse, og at beboere er meget
hjælpsomme med referencer på håndværkere. Jeg vil derfor nøjes med at give
ét råd videre – læs ’håndbog for husejere’ grundigt og understreg reglerne over
for håndværkerne - så ofte at de måske
bliver trætte af dig.
Vi glæder os til vores nye tilværelse i
Strandvejskvarteret, forhåbentlig snart
uden håndværkere - selvom vi har været
rigtige glade for deres arbejde.
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Konfliktmæglere i kvarteret
Selv om vi har indtryk af, at alle beboere er meget glade for at bo i vores kvarter, modtager både bestyrelsen og Kilden med mellemrum klager fra beboere,
som har en uoverensstemmelse med deres naboer
Af Ulla Liberg og Lise Fogh, redaktører af Kilden
Det drejer sig typisk om sager, hvor der
ikke findes regler eller lovgivning, og
hvor der derfor heller ikke er en myndighed, der kan træffe beslutning. Sager,
som erfaringsmæssigt skaber gnidninger,
er fx nabostøj, håndværkerstøj, brænderøg, skyggende træer, eller cykler på fortovet. Ofte er det et spørgsmål om at
vise hensyn og se sagen fra den andens
synsvinkel. Men hvis sagen er gået i hårknude, kan der være behov for hjælp.
Vi mener dog, at Kilden ikke er det rette
forum for den slags. Bladet udkommer
kun fire gange om året, og er derfor ikke
egnet til en diskussion. Desuden løses
konflikter meget bedre ved en dialog ansigt til ansigt end ved en (ofte bitter)
ordveksling på skrift i fuld offentlighed.
Voldgiftsmænd i
Lyngbyvejskvarteret
I vores søgen efter en anden løsning
fandt vi ud af, at Lyngbyvejskvarteret
har en ordning med tre frivillige voldgiftsmænd (m/k), som vælges på gene-
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ralforsamlingen, og som man kan henvende sig til i tilfælde af en potentiel
konflikt mellem naboer. Desuden kan
bestyrelsen foreslå stridende parter, at
de benytter en af voldgiftsmændene.
Normalt er der kun 1-2 sager om året,
og bestyrelsen i Lyngbyvejskvarteret understreger, at voldgiftsmændene ingen
juridisk kompetence har. ”Det drejer sig
blot om at få folk til at tale sammen”,
forklarer en af voldgiftsmændene.
En anden fra Lyngbyvejskvarteret fortæller: ”Jeg har set i hvert fald ét eksempel
på, at ordningen kan være værdifuld.
Det var i en situation, hvor naboer var
blevet meget uenige over et barns trommespil. Trommespil er jo som sådan ikke
forbudt og ikke noget, som politiet vil
blande sig i. Det er også mere en sag
mellem to naboer end en fælles sag, og
derfor heller ikke rigtig en sag for husejerforeningen. Så der var ikke nogen
naturlig tredje part, som kunne bidrage
til at mediere og bearbejde konflikten. I

7

dette tilfælde var voldgiftsmanden med
til at arrangere nogle møder, hvor det
lykkedes at etablere en ramme for en
fælles aftale mellem naboerne. Det er
mit indtryk, at begge parter her efterfølgende var glade for voldgiftsmandens
bidrag.”

Er sagen gået i hårknude?
Har I brug for hjælp til at løse en nabostrid, så opsøg vores konfliktmægler og få
professionel hjælp.
Kontakt Christian Werenberg, Kuhlausgade 38, cjwerenberg@gmail.com,
tlf. 2234 3570

Konfliktmægling i vores kvarter
Vi har derfor talt med Christian Werenberg, Kuhlausgade, som er advokat og
desuden uddannet konfliktmægler. Han
er villig til gratis at påtage sig rollen som
konfliktmægler i kvarteret – foreløbig i
en forsøgsperiode.
Christian forklarer, at det væsentlige ved
konfliktmægling er, at det er parterne
selv, der skal finde frem til en løsning.
Mæglerens rolle er at skabe et fortroligt
rum, hvor parterne lytter til hinanden og
i fællesskab undersøger, om en løsning,
som begge parter oplever som rimelig,
er mulig.
Desuden understreger han, at det udelukkende drejer sig om uoverensstemmelser mellem to naboer (eller genboer).
Konfliktmæglingen gælder ikke sager
mellem beboere og husejerforeningens
bestyrelse, som fx drejer sig om overholdelse eller fortolkning af foreningens regulativer. Konfliktmægling er ikke en
ekstra retsinstans.

Forsøgsordning
Denne konfliktmægler-ordning er et
initiativ, som er taget uafhængigt af
bestyrelsen, og tanken er, at konfliktmæglerne melder sig frivilligt. De skal
ikke udpeges af generalforsamlingen.
Christian foreslår at sætte ordningen i
gang - som et forsøg. Så kan vi senere
debattere og evaluere, om det skal være
en permanent ordning.
”Allerbedst ville det være, hvis vi var en
gruppe på to-tre stykker”, siger Christian, ”så hvis der er andre i kvarteret, som
arbejder med konfliktmægling, og som
har lyst til at tilbyde assistance til kvarterets beboere, hører jeg meget gerne
fra dem”. Kontakt Christian på: cjwerenberg@gmail.com.
Læs mere på www.mediatoradvokater.dk
Figurerne er hentet fra:
www.dr.dk/tips-fra-dr/tips-og-raad/nabokrig/
saadan_opstaar_konflikt.htm

Grønne tage
En regnfuld eftermiddag i november havde vi besøg af Torben Hoffmann,
rådgiver i firmaet Byggros, som leverer
materialer til grønne tage. Han forklarede, hvordan vi skal opmåle tagene på
vores haveskure og cykelskure. Han gav
desuden et skøn over, om tagene vil
kunne bære et grønt tag.
Dermed er Projekt Grønne Tage kommet
et skridt videre. Vi har nu fastsat
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den 5-6. april 2014 til arbejdsweekend, hvor vi i fællesskab vil lægge de
grønne måtter op på vores tage.
Hvis du har lyst til at være med i projektet, så kontakt Sanne Norre-Jacobsen på
sannenorre@gmail.com
Du kan læse mere om projektet på
Strandvejskvarterets hjemmeside, se
under Din forening > Grønne tage. /lf
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Nytårskur
Det er ikke forbeholdt Dronningen at holde Nytårskur. Hos os er det Knud
Palsbro og Thomas Sandberg, der åbner det nye år, når vi mødes Nytårsdag og
synger sange af de komponister, som vores gader er opkaldt efter.

det jo oplagt at bruge Champagnegaloppen.
Knud er god til at skrive sange, og han
tilføjer et vers af og til. – Men der skal
ske noget specielt i kvarteret, før jeg
skriver et nyt vers, understreger han;
sidst skrev jeg et vers, da vi fik Svanemøllestranden.
Slagtøj og champagnepropper
Thomas er uddannet i slagtøj, og han
kan spille på alt muligt.
– Især er det sjovt at lave musik ud af
det, som ikke er instrumenter. Siden jeg
var lille, har jeg lavet rytme og musik,
fortæller han.

Blå bog

Thomas Sandberg

 Thomas Sandberg,
H.C. Lumbyesgade 36
 Far til Freja (18 år) og Johan (15 år)

I virkeligheden var det Per Munch, som
fik ideen til at starte traditionen i 2001.
Per foreslog det til Knud Palsbro, som
han kendte fra Sankt Annæ Gymnasium.
Knud mente, det ville være bedre med
en Sommerkur, men Per gav sig ikke, så
det blev til Nytårskur. Per kontaktede
multikunstneren Thomas Sandberg, som
straks var med på ideen.
- Der er jo nogle kendte nytårssange af
Berggreen og Weyse, fortæller Knud,
men der manglede nytårssange af Kuhlau, Heise og Gade, så derfor har jeg digtet et par vers på nogle af deres velkendte melodier. Med H.C. Lumbye var
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 Slagtøjssolist fra Det Kongelige
Danske Musikkonservatorium
 Arbejder som freelance musiker,
skuespiller og komponist
 Optræder blandt andet for skolebørn
med soloshow
 Arbejder på en ny forestilling, som
udforsker det digitale legende
menneske
 Om kvarteret: "Når man først er
flyttet ind, er det svært at flytte ud
igen”.
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Blå bog
 Knud Palsbro, Heisesgade 4
 Far til Ella (13 år) og Dagmar (10 år)
 Uddannet som cand. merc i
Corporate Design på CBS
 Meget foreningsaktiv, er fx medlem i
skolebestyrelse, menighedsråd, politisk parti og Akademisk Skytteforening
 Spiller klaver, synger og komponerer
melodier
 Om kvarteret: "Man går til købmanden om formiddagen, og så kommer
man først hjem til aften (fordi man
kommer i snak med naboer)".

Specielle uniformer

Knud Palsbro synger for

I flere år spillede Thomas Champagnegaloppen fra sin bil Ford Philharmonics,
som ”havde en dejlig klang, men den
måtte til sidst bukke under”. Måske vil
hans nye VW UP debutere i år. Højdepunktet er, når Thomas betjener
”champagnepropinstrumentet”.

Det hører med til traditionen, at Thomas
og Knud optræder i hver sin særprægede uniform.
Thomas’ uniform er et kostume fra en
Macbeth-forestilling på Bådteatret, hvor
han var kapelmester. De fine sølvlidser
på ærmerne forestiller G-nøgler.
Knuds uniform er en ægte uniform fra
Ingeniørkorpset, ”Og den er dejlig lang

- Det første år kom der ikke
ret mange til Nytårskuren,
og vi havde købt rigeligt ind
af champagne, mindes Thomas, så vi blev ret berusede, da vi ryddede op.
- Ja, det første år var der
40, husker Knud, og sidste
år uddelte vi 171 papkrus,
så der har nok været ca 200
personer.
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og varm, når det nogle år har været
smadderkoldt Nytårsdag”, siger Knud.
Mere kultur og flere hækkebuer
Vi har spurgt Thomas og Knud, hvad de
savner i kvarteret.
Knud har tre forslag:
1) at klimaeffekten bliver fremskyndet,
så der er varmt til Nytårskuren ;-)
2) at vi opretter en scene på Torvet med
træet som baggrund
3) at flere forhaver får hækkebuer, dvs
at hækken vokser i en bue hen over indgangen.

Thomas synes, at der skal være flere
arrangementer, som skaber fællesskab.
Han har boet i en Sydgade og ved, at
man dér let kan føle sig udenfor. Måske
et julemarked ...
Han nævner også, at man kunne oprette
”Strandvejskvarterets Kulturformidling”
og så søge midler til flere kulturelle begivenheder i kvarteret. /ul & lf

Læs også artiklen side 12 om komponisterne.

Faktaboks
Nytårskuren i Strandvejskvarteret foregår
hvert år den 1. januar kl. 14 – uanset vind
og vejr.
Vi mødes i den østlige ende af Berggreensgade, og så går vi langsomt i samlet flok ned
ad gaden mod vest. Vi synger sange på melodier skrevet af de komponister, som gaderne er opkaldt efter.
Til slut – ved H.C. Lumbyesgade - bliver
Champagnegaloppen spillet akkompagneret
af Thomas og springende champagnepropper.
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Og så ønsker vi hinanden Godt Nytår med et
glas champagne. Der serveres også juice til
børnene og til dem, der ikke har lyst til
(mere) champagne.
Sangene findes i udskriftsformat på kvarterets hjemmeside, se under Dit kvarter >
Komponisterne.
Arrangementet nævnes nu i nogle ejendomsmæglerannoncer for huse i kvarteret.
Kom og vær med til denne enestående
tradition, 1. januar kl. 14.
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En musikalsk vandring på Østerbro
Af Lone Nørmark, Niels W. Gades Gade 41
Som en særlig service inden Nytårskuren den 1. januar 2014 bringer vi her
Lone Nørmarks tekst om komponisterne, der giver navn til vores gader. Den
har tidligere været sendt som ”Danmark Kort” på P1.
I de næste små 5 min. inviterer jeg på
musikalsk vandring - en rask lille morgentur gennem et boligkvarter, hvis gader er opkaldt efter komponister
(fortrinsvis) fra 1800-tallet.
Et område, der af gode grunde bliver
kaldt Komponistkvarteret. Det ligger på
Østerbro i København – og vi kan jo begynde ved Svanemøllen station - eller
rettere lige overfor den. Her ligger Berggreensgade.
Andreas Berggreen har bl.a.
komponeret musik til nogle af
de sange, vi
sang for ikke så
længe siden: ”Et
barn er født i
Betlehem”,
”Velkommen
Andreas Berggreen
igen Guds engle
små” og ”Vær velkommen Herrens år”.
Norges store komponist Edvard Grieg er
hædret med en gade, der ligger parallelt
med Berggreensgade mod nord.
Men vores tur går i den modsatte retning
– vi drejer til venstre - og dermed ind i
et kvarter med omkring 400 små byggeforeningshuse – opført i slutningen af
1800- og begyndelsen af 1900-tallet.
Den første gade hedder Hornemansgade. Emil Horneman har også gjort det i
julemelodier. Det var ham der satte musik til Peter Fabers ”Højt fra træets grønne top”. Samme år – det var i 1848 –
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skrev han musikken til en anden
Peter Faber-sang,
nemlig:
”Dengang jeg
drog af sted”.
Hvis vi drejer om
hjørnet ved Kildevældsgade –
den har ikke
Emil Horneman
umiddelbart
noget med musik at gøre, bortset fra
måske en lystig klukken af kildevæld i
tidernes morgen – men vi drejer om
hjørnet – og bliver måske inspireret til at
bryde ud i sang. Det kunne være endnu
en julesang: ”Julen har bragt velsignet
bud”, eller det kunne være ”I østen stiger solen op” – eller ”Den signede dag” –
eller ”Lysets engel går med glans”.
C.E.F. Weyse har skrevet et utal af
smukke melodier. Den allermest kendte
og brugte er nok ”Altid frejdig når du
går”. Den bliver ofte sunget ved begravelser, såvel som den under Anden Verdenskrig blev frihedskæmpernes sidste
sang inden henrettelsen i Ryvangen.
Vi fortsætter ned
ad Weysesgade
til Berggreensgade – drejer om
det næste hjørne
og står nu i
Kuhlausgade.
C.E.F. Weyse
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Friederich Kuhlau
er i dag nok mest
kendt for sin musik til Johan Ludvig Heibergs
”Elverhøj”, hvor
nationalsangen
”Kong Christian
stod ved højen
mast” indgår i
Friederich Kuhlau
ouverturen.
Den næste gade er – rent utalemæssigt
– lidt problematisk: Niels W. Gades
Gade. Men sådan hedder den altså – opkaldt efter komponisten til bl.a.
”Elverskud” og
”Et folkesagn”,
hvori indgår en
ganske kendt og
brugt melodi:
”Brudevalsen”.
Det er også
Niels W. Gade,
der har skrevet
Niels W. Gade
melodien til
”Grøn er vårens hæk” og ”På Sjølunds
fagre sletter”.
Men han er ikke ophavsmand til en af de
mest spillede melodier i verden, ”Tango
Jalousie”. Den er skrevet af Jacob Gade
– og nej, de to ”Gader” var ikke i familie
med hinanden.
Vi er igen nået ned
for enden af Berggreensgade og
drejer om hjørnet
til Heisesgade.
Peter Heise skrev
bl.a. musik til operaen ”Drot og
Marsk”, med tekst
af Chr. Richard.
Peter Heise satte
også musik til Emil
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Aarestrups digt ”Til en veninde”: ”Der er
en trolddom på din læbe/Der er en afgrund i dit blik,/der er i lyden af din
stemme/en drøms æteriske musik”.
Oppe ved Kildevældsgade drejer vi igen
om hjørnet – og begynder måske nu at
nynne ”Drømmebilleder”, ”Champagnegaloppen”, ”Britta polka” eller andre af
H.C. Lumbyes
ørehængere.
Med H.C. Lumbyesgade kommer vi ud af kvarteret med byggeforeningshuse,
men der er endnu
en komponistgade tilbage:
Thomas Laubs
Gade.

H.C. Lumbye

Thomas Laub har skrevet melodier til et
stort antal salmer – bl.a. ”Morgenstund
har guld i mund” med tekst af Grundtvig; Steen Steensen Blichers ”Der
er hvidt herude”
og Jeppe Aakjærs
”Stille hjerte sol
går ned”.
Tiden er ved at
være gået, så lad
os slutte denne
mini-musikThomas Laub
historiske vandring
med at gå ned ad Thomas Laubs Gade –
til højre ad Bellmansgade – videre ad
Edvard Griegs Gade og tilbage til Svanemøllen station.
Kilde: ”2100 Ø – Nyhedsbrev fra Østerbro
Lokalhistoriske Forening”, nr. 4, nov. 2000.

Peter Heise

Komponist & pianist Erling Jan Sørensen har
indspillet mange melodier af vores komponister. De kan aflyttes via vores website: Dit
kvarter > Komponisterne
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Flagermus i Fælledparken
- en lokal naturoplevelse
Af Ulla Liberg, Berggreensgade 54
Ved du, at der lever fem forskellige typer
flagermus i Fælledparken? Det vidste jeg
ikke, da jeg i september meldte mig til
en aftentur med lederen af Miljøpunkt
Østerbro Lene
Midtgaard.
Vi var en flok på
ca. 20 i alle aldre,
som fik en spændende oplevelse.
Først fik vi vist et
træ, hvor den
brune flagermus
havde ynglet, og
derefter et andet træ, hvor den nu bor. I
eftersommeren er flagermusene i fuld
gang med at fede sig op til at kunne klare en vinter i hi inde i
træet. Man kunne se, at
deres afføring havde løbet ned af træet, og høre
deres piben inde fra
stammen.
Da solen var gået ned
bag træerne, begyndte
de i massevis at flyve ud af det lille hul i
stammen. Der var flere personer, der
forsøgte at tælle dem, og de nåede op på
et par og halvtreds dyr fra bare dette
ene træ.
Selv om det var ved at blive mørkt, gik
nogle af os bagefter over til søen og så
en mængde mindre vandflagermus jage lige over vandoverfladen.
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For nogle år siden
var der en ulykke i
Fælledparken, da
et råddent træ
væltede og dræbte en mand. Derfor begyndte man at fælde en del af de træer,
som var bolig for flagermusene. Man har
forsøgt på forskellig måde, at erstatte
disse ”boliger”, dog uden succes.
En tredje art af Fælledparkens flagermus
har dog fundet et mere sikkert sted at
slå sig ned, nemlig i tårnet på Ansgarkirken på Jagtvejen.
Det er lidt anderledes efter denne oplevelse at gå tur i parken og vide, at der er
fuld af liv inde bag hullerne i nogle af
stammerne.
Hvis der er interesse
for det, kan vi spørge Lene Midtgaard,
om hun vil lave en
tur for os fra kvarteret, når flagermusene igen er aktive.
Og ellers kan vi selv lave en tur med den
viden, vi har nu.
Send en mail til Kilden
(kilden@strandvejskvarteret.dk) eller
meld tilbage med et indlæg på Facebook
eller hjemmesiden, så går vi videre, hvis
der er nok, der melder sig.
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Hyggelig juletradition i Humleby
Det startede for 5-6 år siden i én gade, og nu har det bredt sig fra gade til gade
Det fortæller Edel Hildebrandt, som bor i
Humleby ved Carlsberg. Traditionen går
ud på, at man skiftes til at lægge forhave
til blot et kvarters nabotræf på hverdagsaftner i december. – Det er bare et
lille Goddaw, og så går man hver til sit
igen, siger Edel.

besatte til anden side. Man mødes kl. 19,
efter aftensmad og før børnene skal se
julekalender, og traktementet er helt
valgfrit, fra en skål pebernødder til hjemmebagte pralekager, fra Brugsens gløggblanding over kaffe og te til laber portvin.

Her er opskriften, citeret fra Humlebys
beboerblad Nabo:

Og eftersom det foregår i forhaverne,
hvad enten det regner eller sner, behøver man ikke rydde op inden døre. Rasende hyggeligt er det under alle omstændigheder.

Her i november udfærdiger en energisk
person i gaden en liste, man kan skrive
sig på – som regel er det kun hverdage,
der anvendes, fordi weekenderne ofte er

Så kom i gang!

Kalender

Kildens udgivelsesplan

7. december kl. 15-17
Østerbro synger, Krudttønden

Kilden nr. 1, 2014 udkommer i marts
Frist for indlæg: 10. marts 2014

8. december Kl. 11-18
Julemarked på Tåsinge Plads

Kilden nr. 2, 2014 udkommer i juni
Frist for indlæg: 1. juni

1. januar 2014 kl. 00.45
Fyrværkeri på Torvet

Kilden nr. 3, 2014 i september
Frist for indlæg: 7. september

1. januar kl. 14
Nytårskur, Berggreensgade øst

Kilden nr. 4, 2014 i december
Frist for indlæg: 30.november

24. januar
Frist for indsendelse af forslag til GF

Indlæg kan sendes til
kilden@strandvejskvarteret.dk
eller afleveres til redaktørerne,
se adresser på bagsiden.

25. februar kl. 19.30
Generalforsamling,
Svanemøllens kaserne
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Bestyrelsesformand
Benditte Skyhøj Olsen
Hornemansgade 22,
T 3929 3968, M 2023 6216
benditte.olsen@gmail.com
Opgaver: Haver, hegn (ansv),
facader (ansv)

Ole Graugaard,
Berggreensgade 60,
T 3927 1307, M 2164 0399,
ole.graugaard@hotmail.com
Opgaver: Gader, fortove og
renholdelse (ansv), YouSee
(ansv), kontakt til Trafikgruppe

Jan Væver
Kildevældsgade 13
M 2579 3333
jan.vaever@gmail.com
Opgaver: Kloakker/rotter/el/
vand (ansv), graffiti (ansv),
YouSee

Lars Bjerregaard
Niels W. Gades Gade 44
T 2613 2600
lars.bjerregaard@hotmail.com
Opgaver: Kasserer,
Fællesarrangementer (ansv)

Lise Fogh
Berggreensgade 50
T 3929 4126, M 5090 9214
Opgaver:
Redaktør Kilden (ansv)
kilden@strandvejskvarteret.dk

Næstformand
Chris Pethick
Niels W. Gades Gade 34
T 3929 9111
pethick@nbi.dk
Opgaver:
Fællesarrangementer

Grete Kladakis
H.C. Lumbyes Gade 52
T 2518 6628
lumbyesgade@live.dk
Opgaver:
Renovation/
papircontainere (ansv), facader

Claus Engelsen
H.C. Lumbyes Gade 61
T 3920 3743
henrietteogclaus@hotmail.com
Opgaver:
Hjemmeside (ansv)

Materielkælder i Hornemansgade 36
Ring hverdage kl. 16-18 og aftal tid:
Niels Ingvartsen
2036 2008
Benditte Skyhøj Olsen 2023 6216 (3929 3968)
Jan Væver
2579 3333
Christian Corfixen
2980 0884
Jørgen Frederiksen
2049 1701

Ulla Liberg
Berggreensgade 54
T 3920 0757
Opgaver:
Redaktør Kilden
kilden@strandvejskvarteret.dk

Web-redaktion: Søren Borch, Berggreensgade 50, hjemmeside@strandvejskvarteret.dk
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: Sanne Norre-Jacobsen, Weysesgade 11, sannenorre@gmail.com
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Leder
I det første nummer af dette års Kilden
bringer vi som altid bestyrelsens referat
af generalforsamlingen. Bestyrelsen
er nu blevet suppleret med tre nye medlemmer, som repræsenterer børnefamilierne. Det er altid rart, når en bestyrelse
dækker de forskellige grupper, den repræsenterer.
Det betyder også et nyt initiativ, nemlig
en børnefestival den 24. maj. Læs
mere om dette på side 25, og meld jer
både børn og voksne.
På generalforsamlingen blev det bl.a.
vedtaget at oprette et stakitlegat for at
hjælpe med at få de gamle smedejernsstakitter bevaret. Du kan læse mere om
forslaget i indkaldelsen til generalforsamlingen. Hvis du har et af de gamle
stakitter, kan du søge om op til halvdelen af omkostningerne for en renovering,
dog max 10.000 kr. Ansøgning skal indsendes til bestyrelsen.
Kort før dette blad gik i trykken, modtog
bestyrelsen et nyt tilbud fra YouSee om
valg af kanaler. Vi har derfor gengivet
brevets første side på side 14. Så kan I
selv henvende jer til YouSee, hvis I vil
benytte jer af det.

Der har også været valg til Østerbros
Lokaludvalg. Vi har tidligere været repræsenteret af Torkil Groving, som vi
har interviewet til dette nummer. Han
repræsenterer fremover Strandgruppen,
så nu har kvarteret ingen repræsentant i
lokaludvalget.
På kvarterets Facebook-side fortæller
Trine fra Kildevældsgade 2 om sit engagement i Teambades brugerbestyrelse.
Hun efterlyser derfor forslag til forbedringer af Svanemøllestranden. Hun vil
bl.a. søge om en bruser til stranden. Der
er kommet flere andre gode forslag på
Facebook-siden, og hvis du har ideer eller spørgsmål, er du velkommen til at
skrive til Trine på mail:
trineniels@hotmail.com
Det er dejligt, at vi allerede nu er begyndt at søge ud i forhaver og gader, og
at børnene igen kan lave fine tegninger
og hinkeruder på asfalten. Det, synes vi,
skulle ”fejres” med de dejlige fotografier
på forsiden fra vores gader.
Forårshilsner,
Lise og Ulla

Kilden 2014/1, marts 2014
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Referat fra generalforsamlingen
Referat fra generalforsamling den
25. februar 2014 i Husejerforeningen Strandvejskvarteret
Formanden Benditte Skyhøj Olsen indledte med at byde velkommen til de
mange fremmødte og henviste til
dagsordenen.

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen indstillede vores mangeårige dirigent Peter Lambert, Heisesgade 41, hvilket Generalforsamlingen
tiltrådte.
Dirigenten takkede for valget og gennemgik indledningsvis vedtægternes
regler for generalforsamlingen og konstaterede, at dagsorden var udsendt
rettidigt og med dagsordenspunkter i
henhold til vedtægter.
Han gjorde opmærksom på, at der var
et par små ændringer og en enkelt
tilføjelse til dagsordenen.
Tilføjelsen skyldtes, at bestyrelsen efter udsendelse af indkaldelsen til generalforsamlingen blev opmærksom
på, at Københavns Kommune planlægger at ændre affaldshåndteringen i
vores kvarter.
Derfor bad bestyrelsen om en tilføjelse
til dagsordenens punkt 4, nyt punkt
IV, som hedder:
”Forslag om nedsættelse af arbejdsgruppe, som sammen med bestyrelsen skal arbejde med, hvordan indsamling af organisk affald skal håndteres i Strandsvejskvarteret jf. Teknikog Miljøudvalgets beslutning om dette
på møde den 24. februar 2014.”
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Da arbejdsgruppen ikke kan træffe
beslutninger, der binder generalforsamlingen, fandt han, at forslaget
godt kunne bringes til afstemning
uden at være i strid med vedtægternes regler om, at forslag skal være
stillet i den udsendte dagsorden.
Endelig gjorde han opmærksom på, at
der ville være en ændring i rækkefølgen af punkternes behandling, idet
punkt 6, Valg til bestyrelsen, af tidsmæssige årsager ville blive behandlet
umiddelbart efter beretningen, ligesom de nævnte orienteringer under
beretningen ville blive udskilt i et nyt
punkt 8, hvorefter punktet Eventuelt
blev nummer 9.

2. Bestyrelsens beretning
Formanden henviste til den udsendte
skriftlige beretning, som hun ikke ville
gennemgå, men gerne ville knytte en
række supplerende bemærkninger til.
Såfremt der var noget, som man ville
have uddybet eller havde spørgsmål
til, bad formanden om, at det blev taget løbende under beretningen.
Trafik
På den seneste generalforsamling blev
der nedsat en arbejdsgruppe, der
skulle udarbejde oplæg til, hvordan
man kun fredeliggøre Kildevældsgade
og torvet yderligere. Arbejdsgruppen
skulle også komme med løsningsforslag til, hvordan man kan øge sammenhængskraften mellem de sydlige
og nordlige dele af kvarteret.
Ret hurtigt efter viste det sig, at kommunen var i gang med et andet projekt og heri foreslog, at Kildevælds-

3

gade skulle anvendes som ”skybrudsvej”. Det vil sige, at kommunen planlægger, at Kildevældsgade skal omlægges,
så gaden kan lede regnvand væk fra området ”bag os”.
Arbejdsgruppen kom derfor også til at
arbejde med noget andet, end vi havde
forudset på generalforsamlingen.
Vi har derfor deltaget i et borgermøde
om skybrudsplanen for Østerbro, og vi
har holdt møde med Københavns Kommune og Hofor, hvor vi har hørt nærmere om planerne.
Kildevældsgade er en kommunal gade,
og det betyder også, at vi ikke kan forhindre kommunen i at lave de ændringer, som de måtte ønske. Foreløbigt tyder det imidlertid på, at kommunen er
meget lydhør over for de ønsker, som vi
– og det vil også sige vores arbejdsgruppe - er kommet med.
Vi har også afgivet høringssvar til kommunen. Nu afventer vi, at kommunen
efter Borgerrepræsentationens principgodkendelse af den overordnede plan,
begynder at udmønte planen i konkrete
forslag.
Vi har indtil nu ikke hørt noget konkret
om udmøntningen, men Adriaan Schelling vil orientere om det seneste nyt under dagsordenens punkt 8.
Man kan sige, at det var heldigt, at vi fik
nedsat arbejdsgruppen på sidste generalforsamling, for det gjorde, at bestyrelsen var godt klædt på, da vi blev bekendt med skybrudsplanerne og skulle
gå ind i drøftelserne.
Vi var også bedre klædt på til at komme
med et høringssvar.
Kloakker og rotter
Til dette punkt oplyste formanden, at
foreningen også i det forløbne år har væ-
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ret forskånet for de store udgifter, bl.a.
fordi vi i mange tilfælde kan henvise
husejerne til egen husforsikring.
Men de sager, som vi har haft, har givet
anledning til en mere principiel drøftelse i
bestyrelsen, nemlig om kloaknettet under husene fortsat skal dækkes af husejerforeningen.
Husenes kældre er jo ikke som i begyndelsen af 1900-tallet: Mange har i dag
udgravede kældre med gulvvarme og
klinkegulve. Det kan derfor være meget
bekosteligt, når der skal udføres store
reparationer på kloaknettet under huset.
Indtil videre har vi kunnet løse de økonomiske udfordringer ved at henvise til
husejernes egen forsikring, men det er
en problemstilling, som vi i den kommende periode vil se nærmere på. Husejeren kan dække risikoen gennem en
forsikring. Den mulighed har husejerforeningen ikke.
Derfor kan det vise sig at være den bedste løsning, at husejerforeningen fremover ikke dækker disse udgifter, men
henviser husejeren til at tegne den fornødne forsikringsdækning.
Gader og fortove
Fra bestyrelsens side har vi været glade
for den abonnementsordning, som vi har
med et gartnerfirma. Vi har i det forløbne år haft træer, som er beskåret pænt
og har været holdt nede – også bedene
er pæne.
Bestyrelsen takkede også husejerne i
sydgaderne, som hele sommeren har
vandet de nye paradisæbletræer.
Graffiti
Efter at have fået et abonnement på fjernelse af graffiti, må det konstateres, at
vi ikke længere er så plaget. Det bliver
fjernet, så snart det kommer.
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Haver
Vi besluttede på generalforsamlingen i
2011, at når vi var tvunget til at sætte
postkasser op, så skulle det også gøres,
så de ikke skæmmede.
Vi brugte rigtig mange kræfter på at
undgå overhovedet at få postkasserne:
Vi havde møde med Post Danmark, vi
skrev, og vi argumenterede imod. Og vi
gjorde det ud fra, at vi har en bevarende
lokalplan, som har til formål at sikre
kvarterets særlige karakter, og fordi
postkasserne er store set i forhold til
hegnenes størrelse.
Derfor var der også, da vi blev tvunget til
at opsætte postkasser, stor tilslutning på
generalforsamlingen til, at postkasserne
skulle syne mindst muligt og ikke måtte
dominere kvarteret. Derfor besluttede
generalforsamlingen, at postkasserne
ikke måtte sættes uden på hegnet, men
skulle sættes inde i haverne eller flugte
med hegnet.
Alligevel er der en del, som har hængt
postkasserne uden på hegnet. Nu har vi
de sidste to havevandringer bedt husejerne om at sætte postkasserne ”rigtigt”
op.
Da der er flere, som ikke har pillet postkasserne ned, vil vi derfor ved næste havevandring meddele, at foreningen vil
pille postkasserne ned på husejernes
regning.
Der var i den forbindelse kommentarer
fra de tilstedeværende, som fandt, at
den meget konfrontatoriske linje, der
hermed blev meldt ud, var i strid med
den linje, som traditionelt var blevet
praktiseret i kvarteret, og at der var
mange andre overtrædelser af regulativerne, eksempelvis regler om belægningsgrad, der var langt alvorligere, og
som ikke blev håndhævet med samme
konsekvens.
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Formanden var enig i, at eksempelvis
overtrædelse af reglerne om belægningsgrad er langt alvorligere, fordi det betød
meget for miljøet, både hvad angår frodighed og afvanding af området. Bestyrelsen har imidlertid slet ikke ressourcer
til at gøre noget ved det, og de gange,
hvor bestyrelsen havde påtalt det, havde
det ikke ført til noget som helst.
Formanden var også enig i, at bemærkningen var provokerende, og at det først
og fremmest også var ment sådan, men
det er omvendt også provokerende, at
en regel, der er så enkel at efterleve,
som er ny og har været meldt klart og
tydeligt ud til alle, ikke bliver det. Nu vil
bestyrelsen ved næste havevandring gå i
tættere dialog med de heldigvis få husejere, der er tale om, og så forventer vi,
at problemet bliver løst.
Facader
Bestyrelsen ankede sidste år en tilladelse, som kommunen havde givet en husejer til at lave en fransk altan i kvisten.
Der var tale om en efterfølgende godkendelse – husejerne havde nemlig ikke
søgt på forhånd.
Som der også blev oplyst om på sidste
generalforsamling, ankede vi, fordi husejeren i forbindelse med etableringen af
den franske altan havde gennembrudt
murbånd og gesimser.
Det har kommunen og husejerforeningen
aldrig været i tvivl om, at man slet ikke
kunne. Og kommunen har da også givet
udtryk for, at man hidtil har givet afslag
på dette.
Som det fremgår af beretningen, hjemviste Natur- og Miljøklagenævnet sagen til
fornyet behandling, fordi kommunen ikke
i sin afgørelse havde taget stilling til, om
man kunne lave franske altaner iht. lokalplanen, altså om der var direkte
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hjemmel, eller om der skulle en dispensation til.
Kommunen havde altså givet en tilladelse, uden man klart kunne se, hvorfor de
gjorde dette.
Kommunen har i januar 2014 givet en ny
tilladelse, som vi har kunnet anke, så der
bliver taget principiel stilling.
Som bestyrelse har vi set os nødsaget til
at anke den nye afgørelse, for vi har til
opgave at værne om vores lokalplan og
de regulativer, som er vedtaget på generalforsamlingerne.
Formanden understregede, at bestyrelsen var sig meget bevidst, at det ganske
vist var en sag, der har kørt mellem
kommunen og husejerforeningen, men
at det også er en sag, som har berørt en
husejer.
Det har selvfølgelig ikke været rart for
bestyrelsen, men først og fremmest ved
vi, at det bestemt heller ikke er det for
husejeren.
Den nye ankesag kører nu, og vi forventer at få en afgørelse inden for ca. et
halvt år.
Der var en række bemærkninger til dette
punkt fra generalforsamlingen, hvor flere
husejere udtrykte bekymring over, at
foreningen førte sager mod en husejer i
et tilfælde, hvor reglerne efter deres opfattelse var så uklare.
Christian Sonne, Heisesgade 49, redegjorde for baggrunden for facaderegulativet, som han havde været med til at
udarbejde, og han fandt ikke, at der nogensinde havde været tvivl om, at man
ikke måtte ændre i de grundlæggende
murværker, murbånd og gesimser. Der
var ikke i vedtægterne noget forbud mod
at etablere fransk altan på 2. sal, men
det havde aldrig været forudsat, at en
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sådan kunne etableres med det resultat,
at det grundlæggende forbud dermed
ikke fortsat var gældende.
Svend Friis, Kildevældsgade 33, bemærkede, at der efter hans opfattelse ikke
fremgik et sådant overordnet forbud i
facaderegulativet, og han havde da også
noteret sig, at kommunen tidligere har
givet ham en tilladelse til at gennembryde murværket og etablere fransk altan
på 2. sal.
Formanden bekræftede, at kommunen
har givet Svend Friis en tilladelse, uden
at bestyrelsen dengang blev gjort bekendt med det, og at tilladelsen er givet,
selv om kommunen i forbindelse med
den verserende sag har oplyst, dels at
man ikke tidligere havde givet en tilladelse, og dels at man heller ikke ville have givet det i den konkrete sag, hvis ansøgning var blevet indsendt på forhånd.
Bestyrelsen er først i januar 2014 blevet
gjort bekendt med denne tilladelse.
Fin Egenfeldt-Nielsen, Weysesgade 31,
som den verserende sag vedrører, bemærkede, at han principielt havde forståelse for, at man ønskede kvarteret
bevaret i dets oprindelige udtryk, og derfor var det også vigtigt, at man fik kigget
på facaderegulativet, og fik formuleret
sig til fremtiden.
Fin Egenfeldt-Nielsen foreslog, at man i
den forbindelse overvejede at undtage
facaderne mod gården fra facaderegulativet.
Han bemærkede samtidigt, at kommunen i forbindelse med den nu givne godkendelse, havde pålagt ham at foretage
mindre ændringer, og at han i øvrigt heller ikke selv fandt resultatet af ændringerne på hans facade tilfredsstillende,
fordi de lodrette linjer i facaden var blevet forskudte. Derfor foreslog han, at
man skulle have et forbud mod, at der
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blev etableret mere end to åbninger mod
gården inklusiv døren i stuetagen.
Formanden bemærkede, at usikkerheden
omkring tolkningen af facaderegulativet
var baggrunden for forslaget på dagsordenen om en midlertidig og mere klar
bestemmelse i facaderegulativet, og ligeledes baggrunden for forslaget om at
nedsætte en arbejdsgruppe, der ser på,
om facaderegulativet trænger til at blive
revideret.
Derudover konstaterede formanden det
glædelige, at de gamle sager, som udsprang af spekulationsforetagenet ”Bohn
Ejendomme”, nu næsten er afsluttede.
Den sidste ejendom er nu ved at blive
lovliggjort.
Bestyrelsen har i øvrigt haft en god dialog med kommunen om de byggesager,
som der er, og havde i sommer et opsamlingsmøde på en række sager. Her
drøftede vi også, hvordan vi skal inddrages, og hvordan vi kan lette sagsgangen,
som vi nu synes, er meget hurtig.
YouSee
Nu er arbejdet med YouSee færdigt. Det
har været et langt forløb og har betydet
utallige møder for bestyrelsen og forhandlinger med YouSee. Bestyrelsen
måtte erkende, at det har været en slidsom sag.
Men det har også været hårdt for husejerne, særligt hjørnehusejerne, som har
fået gårde gravet op og bokse sat op.
Formanden tillod sig at takke de mest
berørte på foreningens vegne.
Et af de hængepartier vi har haft i forbindelse med kontrakten er, at vi ikke
har været enige med YouSee om, hvilket
beløb vi har skullet betale for grundpakken, og hvor mange husstande aftalen
omfatter.
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Det er vi nu enige om, og derfor er der
foretaget en efterregulering for prisen
for grundpakken, og bl.a. derfor har vi
også et underskud – som vi budgetterede med på sidste generalforsamling. Vi
skal nu betale for knap 500 husstande,
hvor vi tidligere har betalt pr. hus, dvs.
393.
I november måned blev vi så enige om
en model, hvorefter vi regulerer tilbage
fra 1. januar 2013, hvor langt de fleste
tilslutninger var i drift. Under alle omstændigheder har alle haft signaler i hele
perioden.
Nu har vi så et anlæg i de næste i 5 år –
dvs. til juni 2018, hvorefter vi er stillet
frit, og meget kan have ændret sig, når
vi når dertil. De teknologiske fornyelser
kan betyde, at der er helt nye og bedre
muligheder til den tid, men omvendt betyder det også, at vi nu har et netværk,
som husejerne må kunne påregne at benytte sig af til både TV, data og telefoni i
mange år fremover, hvis man ønsker
det.
Der blev fra generalforsamlingen spurgt,
om der var reguleringsbestemmelser i
kontrakten. Dette bekræftede kassereren, idet reguleringerne dog var begrænset til de udgifter, som YouSee ikke fastlægger, f.eks. afgifter til Koda og priserne på de kanaler, som leveres.
En husejer bemærkede, at han ikke var
til sinds at betale for det nye signal før
1. januar 2014, hvor det var sat i funktion hos ham. Husejeren blev henvist til,
at dette problem tages op med YouSee
konkret.
En hjørnehusejer bemærkede, at hun
ikke havde været klar over, at skabet for
fremtiden skulle friholdes for at YouSee
kunne komme til skabet. Hun havde håbet, at hun kunne lade beplantning og
andet dække skabet. Formanden be-
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kræftede, at YouSee skulle have adgang
til skabet.
Arrangementer
Vi har haft vores sædvanlige arrangementer:

3. Foreningens regnskab 2013
Udkast til regnskab blev fremlagt af kasserer Lars Bjerregaard.

 Nytårskur

Lars Bjerregaard bemærkede, at regnskabet udviste et underskud på 165.531
kr., som var ca. 90.000 kr. større end
budgettet for 2013, som primært skyldes
en efterregulering til YouSee på ca.
230.000 kr.. Heldigvis var der også positive afvigelser i 2013 på bl.a. rensning
og vedligeholdelse af brønde og kloakker.

Det er alt sammen meget populært og er
navnlig dette fællesskab, som gør vores
kvarter til noget helt unikt, og som ejendomsmæglerne nu ligefrem henviser til i
salgsannoncer.

Lars Bjerregaard gjorde opmærksom på,
at en del af efterreguleringen skyldes, at
vi fra 1. januar 2013 betaler for 486
husstande og ikke som tidligere, hvor vi
betalte for 393 huse.

Det sidste er, at Anton Greiffenberg har
oplyst, at han meget gerne vil arrangere
en børnefest i kvarteret, og det kan vi
som bestyrelse kun bakke op om. Held
og lykke Anton! Der kommer med garanti lige så mange forældre som børn!

Enkelte husejere var utilfredse med YouSee-kontrakten og tidspunktet for dens
ikrafttræden, og spurgte derfor, hvorvidt
man kunne stemme imod regnskabets
godkendelse.

 Fastelavn
 Generalforsamling
 Loppemarked og sommerfest
 Halloween
 Nytårsfyrværkeriet

Bestyrelsen står for de arrangementer,
som vi skal stå for, dvs. generalforsamling, sommerfesten og Nytårsfyrværkeri,
men til alt andet må vi have andre i
kvarteret til at tage over – og det sker
også. Efterhånden har vi paradigmer og
indkøbslister til det meste, så det er
nemt nok for andre at springe ind her.
I det kommende år bliver der endnu en
aktivitet, nemlig 150 års jubilæet for
Arbejdernes Byggeforening, som er i
2015. Bestyrelsen vil orientere via Kilden
og på hjemmesiden. De, som er interesseret i at gå med i dette arbejde, blev
opfordret til at melde sig.
Beretningen blev herefter taget til efterretning.
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Dirigenten bemærkede, at det kunne
man godt, selv om det, der stemtes om,
principielt var, om regnskabet var korrekt opgjort.
Regnskabet blev herefter godkendt, idet
to husejere stemte imod en godkendelse
af regnskabet.

4. Forslag til beslutning
I. Etablering af stakitlegat
Christian Sonne, Heisesgade 49, som var
forslagsstiller, redegjorde for baggrunden for forslaget. Mange af de tilbageværende smedejernshegn er af historisk
betydning. De blev produceret af B&W’s
arbejdere i forbindelse med kvarterets
tilblivelse, og saltning mv. har angrebet
dem i et sådant omfang, at de stille og
roligt forsvinder. Han henviste til artiklen
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fald i den mellemliggende periode indtil
en ny afgørelse i den konkrete sag om
den franske altan foreligger, ikke er nogen tvivl om reglerne.
Søren Borch, Berggreensgade 50, stillede forslag om, at forslaget udvidedes
således, at det ikke blot omfattede tidsrummet indtil Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse forelå, men at det gjaldt
indtil næste generalforsamling, hvor arbejdsgruppen vedrørende facaderegulativet forventes at fremlægge forslag til
ændringer.
Efter en del drøftelser blev forslaget sat
til afstemning med den tilføjelse, at forbuddet med franske altaner udvides til at
være gældende indtil næste generalforsamling.
Fotos: Christian Sonne

Forslaget blev vedtaget.

i Kilden 2012 nr. 4, som redegjorde for
hegnenes historie.

III Forslag om nedsættelse af arbejdsgruppe til revidering af lokalplan og facaderegulativ.

Det er dyrt at sætte disse hegn i stand,
og han synes derfor, det er et god måde
at hjælpe de husejere, der har denne
udgift hvilende på sig, hvis hegnene skal
bevares.

Formanden uddybede forslaget, som i
princippet er uafhængigt af spørgsmålet

Et medlem af generalforsamlingen lagde
vægt på, at der blev stillet krav til, hvordan renoveringen foretages, så det bliver
gjort ordentligt.
Bestyrelsen bekræftede at ville sørge for
at sikre, at der blev foretaget den tilstrækkelige faglige bedømmelse ved
godkendelse af ansøgninger.
Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen i dets helhed.
II Ændring af facaderegulativ
Formanden henviste til den debat, som
havde været under beretningen, og som
viste, at der er brug for en timeout, og
at det var vigtigt at sikre, at der i hvert
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om de pågående drøftelser om franske
altaner.
Forslaget tager først og fremmest sigte
på at hjælpe husejerne med mere klare
regler. Dertil kommer, at der også er dele af facaderegulativet, som er meget
vanskelige eller umulige at efterleve.
Søren Borch, Berggreensgade 50, foreslog, at man også inddrog spørgsmål om
isoleringsmuligheder.
Forslaget blev godkendt i dets helhed.
Interesserede retter henvendelse til bestyrelsen.
IV Forslag om nedsættelse af
arbejdsgruppe, som sammen med
bestyrelsen skal se på mulighederne
for fælles affaldshåndtering.

Det betyder, at kontingentet for alle
(undtagen Østerbrogade) stiger fra
2.500 kr. til 3.100 kr., mens Østerbrogade stiger fra 2.400 kr. til 3.000 kr.
Stigningen skyldes først og fremmest, at
bidraget til YouSee stiger med 417 kr. til
1.713 kr. pr. husstand.
Budgettet godkendtes herefter.

Punkt 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Til bestyrelsen valgtes Benditte Skyhøj,
Anton Greiffenberg og Flemming Toft.
Som suppleanter valgtes Chris Pethick og
Merete Hoffmann Nielsen.

Punkt 7. Valg af revisor og
revisorsuppleant

Formanden redegjorde kort for forslaget,
der netop var forelagt Borgerrepræsentationen, og for bestyrelsens foretræde
for Teknik- og Miljøudvalget.

Søren Friis-Mikkelsen og Jørgen Vestergaard blev genvalgt.

Forslaget betyder enkelt sagt, at vi skal
have flere affaldsbeholdere i vores forhaver, medmindre der etableres mulighed
for fælles indsamlingssteder. Det er et
ganske stort arbejde at få sådanne forslag gennemarbejdet og godkendt, og
derfor bad bestyrelsen om deltagelse fra
interesserede husejere.

Orientering om skybrudsplaner og
Kildevældsgade

Arbejdsgruppens forslag skal forelægges
generalforsamlingen.
Forslaget om nedsættelse af en arbejdsgruppen blev vedtaget af generalforsamlingen, og interesserede deltagere kan
henvende sig til bestyrelsen.

5. Budgetforslag 2014
Kasserer Lars Bjerregaard redegjorde for
budgettet, som først og fremmest er
præget af stigende udgifter til YouSee,
hvorimod budgettet for foreningen var på
niveau med tidligere år.
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Punkt 8. Orienteringer

Adriaan Schelling, H.C. Lumbyes Gade
18, orienterede om skybrudsplanen, og
dens betydning for kvarteret.
Det er besluttet, at man i 2014 vil renovere Landskronagade. I 2016 vil man
renovere Tåsingegade og Østerbrogade,
og først i 2018 vil man arbejde med
Kildevældsgade.
Det betyder også, at arbejdsgruppen
vedrørende Kildevældsgade må påregne
at stå på standby, da det ikke tjener noget formål at arbejde med disse forslag
og eventuelle beslutninger, når det vil
blive ændret i 2018.
Derimod er det nu vigtigt, at Husejerforeningens interesser bliver varetaget i forbindelse med Landskronagade, da vi i
2007-2008 var med til at finansiere fart-
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dæmpning i gaden. Adriaan Schelling
tilbød selv at deltage i dette arbejde.
Orienteringen blev taget til efterretning.
Orientering fra Energigruppen
Jørgen Frederiksen orienterede om arbejdet i Energigruppen, bl.a. om tilknytning af to konsulenter - energiteknologer
- for at få hjælp til, hvordan man sikrer,
at de investeringer, der bliver lavet, er
de rigtige. Det vil arbejdsgruppen orientere om på hjemmesiden og i Kilden.
Han orienterede om øvrige aktiviteter og
arrangementer, herunder med Raadvadcentret, og om isolering af ydervægge og
lofter. Der annonceres løbende på hjemmesiden, hvor der i forvejen ligger mange oplysninger fra Energigruppen.
Orientering om kommunikation
Søren Borch orienterede om ændringer
og opdateringer på hjemmesiden samt
Facebook.
Der var tidligere truffet principbeslutning
om, at hjemmesiden først og fremmest
var den officielle side for kvarteret, som
gav alle husejere adgang til vigtig viden
om kvarteret, love og regler, og siden er
også bestyrelsens officielle kommunikationskanal.
Facebook har med tiden overtaget al
uformel kommunikation, f.eks. mellem
husejere, og Facebook har en lang række faciliteter til det, som det ikke tjener
noget formål at bruge hjemmesiden til.
Det vigtigste er, at orienteringer på
hjemmesiden synliggøres på Facebook.
Derudover oplyste Søren, at det var lykkedes at ”revitalisere” funktionen med
nyhedsbreve, som vil blive brugt, når der
er vigtigt nyt for husejerne.
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Orientering fra Kilden
Lise Fogh og Ulla Liberg orienterede om
arbejdet med Kilden og opfordrede til at
sende indlæg og komme med forslag til
artikler.
De oplyste bl.a., at der kommer et forslag om en flagermustur den 23. maj, da
der har været stor interesse for det.
Et fællesskab kan også skabe konflikter.
Kilden er ikke det rigtige medie til at beskrive den slags problemer, og derfor
havde man valgt at skrive om konfliktmægling mere generelt.
Endelig orienteredes om nogle af de emner, der forventes at blive taget op i de
kommende numre.

Punkt 9. Eventuelt
Christian Werenberg orienterede om
konfliktmægling, herunder den tidligere
opfordring til at have et konfliktmæglerkorps, således som man har det i eksempelvis Lyngbyvejskvarteret. (Læs mere
side 22-23)
Formanden takkede afslutningsvis de
forskellige arbejdsgrupper og alle andre,
der lægger et stort arbejde i foreningen
og for fællesskabet.
Det blev også nævnt, at det var meget
svært at se hen over bøgebeplantningerne i Kildevældsgade, når man skulle køre
ud på Kildevældsgade. Vedligeholdelsespligten påhviler kommunen, og det blev
oplyst, at kommunen var bedt om at
skære dem længere ned.
58 huse var repræsenteret heraf 3 fuldmagter.
Referent Ole Graugaard
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Nyt fra bestyrelsen
Konstituering
Den nye bestyrelse har på møde den 11.
marts 2014 konstitueret sig således:
Formand Benditte Skyhøj Olsen
Næstformand Ole Graugaard
Øvrig bestyrelse:
 Jan Væver
 Anton Greiffenberg
 Claus Engelsen
 Flemming Toft
Suppleanter:
 Chris Pethick
 Merete Hoffmann Munk Nielsen
Ansvarsområderne fordelt således:
Facader, haver og hegn: Benditte Skyhøj
Olsen og Anton Greiffenberg
Kloakker, rotter, el, vand og graffiti:
Jan Væver og Chris Pethick
Gader, fortove og renholdelse:
Ole Graugaard og Flemming Toft
Hjemmeside: Claus Engelsen
Arrangementer: Lars Bjerregaard, Chris
Pethick, Merete Hoffmann Munk Nielsen
og Anton Greiffenberg
Affaldshåndtering: Flemming Toft og
Benditte Skyhøj Olsen
Meld dig til en arbejdsgruppe
På generalforsamlingen blev bestyrelsens
forslag om at nedsætte to arbejdsgrupper vedtaget, nemlig:
1.
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En arbejdsgruppe som sammen
med bestyrelsen skal arbejde med
at revidere lokalplanen og
facaderegulativet.

2.

En arbejdsgruppe som sammen
med bestyrelsen skal se på mulighederne for fælles affaldshåndtering, når der indføres organisk
affaldshåndtering i kvarteret.

Vi håber på aktiv tilslutning fra beboerne
til de to arbejdsgrupper. Både hvis du
har faglige forudsætninger, og hvis du
blot har lyst til at bidrage. Meld dig til:
bestyrelsen@strandvejskvarteret.dk
Se mere om baggrunden for beslutningen om de to arbejdsgrupper i indkaldelsen til generalforsamlingen 2014 samt i
referatet her i bladet.
Forbud mod franske altaner
i kvisten:
På generalforsamlingen blev følgende
besluttet:
"Der kan ikke etableres franske altaner
på 2. sal, så længe sagen behandles i
Natur- og Miljøklagenævnet. Forbuddet
mod at etablere franske altaner på 2. sal
er gældende indtil den ordinære generalforsamling 2015, uanset om nævnet
måtte have truffet afgørelse forinden."
Læs mere om baggrunden for denne beslutning i indkaldelsen til generalforsamlingen 2014 samt i referatet her i bladet.
Børnenes dag
Der vil den 24. maj 2014 blive afholdt
et arrangement ”Børnenes dag” i vores
kvarter. Tovholder på arrangement er
Anton Greiffenberg. Følg med på hjemmesiden og Facebook, hvor der vil blive
annonceret mere om arrangementet (se
også side 25).
Havevandring i juni
Den 14. juni drager bestyrelsen på sin
årlige havevandring i kvarteret. Her vil vi
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råbe hurra for de mange flotte forhaver,
men også notere fejl og mangler. Og så
er det i lige så høj grad en mulighed for
at møde os, hvor vi også håber på at få
talt med rigtig mange af jer henover stakittet.
Cykelanhænger
Husejerforeningen har købt en stor, bred
Christiania cykelanhænger, som beboerne kan låne. Den står i materielkælderen
og kan lånes ved henvendelse til materielgruppen (se bagsiden).
Anhængeren har et standard Christianiabeslag, og spændes på cyklens saddelpind.
Til kortere ture kan man bruge elastikken, som findes i anhængeren. Når vi
har indhentet erfaring med brug af anhængeren, vil vi overveje at få lavet et
beslag, som er nemmere at bruge.
Foreløbigt kan man låne anhængeren i
højst et døgn ad gangen. Når du låner
anhængeren, skal du udfylde en lånefor-

mular i materielkælderen, ligesom du
gør, når du låner andre ting. Anhængeren benyttes på lånerens ansvar og forventes tilbage i samme stand.
NÅR DU LÅNER ANHÆNGEREN, SKAL DU
SØRGE FOR, AT DEN ALTID ER LÅST
FAST TIL NOGET, NÅR DEN IKKE ER I
BRUG. EN KRAFTIG LÅS FINDES I ANHÆNGEREN.
I øjeblikket er anhængeren temmelig
anonym. Hvis der er nogen i kvarteret,
som kunne tænke sig at udsmykke den
på en passende måde, med f.eks. husejerforeningens logo, vil bestyrelsen gerne høre fra dig.

Ifølge Cinte Faurhøj var der engang en Stiftelse for Modister i Weysesgade, og
ved festerne optrådte stiftelsens damer med fantasifulde hatte. Fotoet her er fra
en gadefest i 1973. Fra Carsten Ohmsens arkiv.
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Nyt fra YouSee
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Beboerstafet

Tilbageblik på et langt liv i kvarteret
Denne gang er beboerstafetten et interview med ægteparret Birgit og Kaare
Jacobsen, på hhv. 90 og 93 år. De har boet 63 år i kvarteret, ja, Birgit Jacobsen
er endda født her. Hun husker for eksempel, da man skulle feje gaden to gange
om ugen.
Af Ulla Liberg og Lise Fogh, redaktører
værelse på 2. sal. Det mindste værelse
på 2. sal var et pulterrum, som var delt i
to – det ene med dør ind til værelset
mod gården, det andet med dør fra entreen. Senere lejede de værelserne på
2. sal ud – og senere igen indrettede de
køkken på 2. sal.”
Da Birgit og Kaare fik deres to børn, Kurt
og Lis, boede de først udelukkende i
stueetagen. Senere lejede de de to værelser på 2. sal, efterhånden som disse
blev ledige. Man kunne ikke opsige lejerne. Desuden flyttede mosteren ned i
stueetagen, så familien kunne bo på 1.
og 2. sal. Nu har de hele huset.

Birgit Jacobsen er barnefødt i vores kvarter i 1924 på hjørnet af H.C. Lumbyesgade og Berggreensgade. Både hendes
morforældre og hendes egne forældre
boede i kvarteret, og da hun blev gift
med Kaare Jacobsen i 1950, fik de mulighed for at flytte ind hos mosteren,
som boede i Kuhlausgade 8. Og her har
de boet lige siden.
Dengang var det svært at få en lejlighed,
når man ikke havde børn. Først boede de
som nygifte i stuen, mens mosteren boede på 1. sal. På 2. sal boede der to lejere. Birgit fortæller: ”I starten var det almindeligt, at man havde én etage plus et
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”Dengang måtte man ikke nedlægge et
køkken, så da vores børn skulle bo der,
skulle vi søge om tilladelse til at nedlægge køkkenet på 2. sal. Der kom en fra
kommunen, og jeg sagde til ham:
”Børnene kan jo ikke sove på køkkenbordet!” Så fik vi en midlertidig tilladelse”,
fortæller Kaare.
”Men nu er det længe siden, jeg har været på 2. sal”, siger Birgit, ”det kniber
med at gå på trapperne.”
Kaare fik en blodprop i det ene ben sidste år. Det betyder, at han ikke kan gå
så godt mere. Derfor var han meget
glad, da nogle af genboerne hjalp med at
rydde sne. Han plejede ellers selv at
hjælpe naboen.
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ler Birgit. ”Nu er det kun af og til, at man
ser børn lege på gaden. Dengang var der
næsten heller ikke biler. Hvis der var en
bil, var vi meget nervøse for, at vores
børn skulle komme til skade”, siger Birgit
og smiler.
Da Birgit var lille, var der endnu lokum i
gården, og natmanden kom ved 10-tiden
om aftenen og tømte latrinen. Han havde
nøgle og gik gennem kælderen ud i gården for at hente spanden. Og hun ved
præcis, hvornår der blev installeret WC’er i deres hus – det var i 1926. Det vidner om, at det var en stor og velkommen
forandring.
Hun fortæller også, at man dengang
skulle feje gaden to gange i ugen, onsdag og lørdag. ”Der kom masser af hestevogne, så der blev jo snavset. Hestepærerne blev tit samlet op og brugt som
gødning i haverne”.

Flere forretninger og børn på gaden
Når man spørger Birgit og Kaare, hvad
der især har ændret sig i løbet af den
lange tid, de har boet her, nævner de, at
der var mange forretninger i gamle dage. ”Der var forretninger på alle hjørner,
ismejerier, skomager og slagter ”, siger
Kaare, ”og man brugte dem”. ”Men det
blev lettere, da der kom supermarkeder.
Så kunne man købe det hele ét sted”,
supplerer Birgit. De handlede dog altid
hos fru Collstrup (Kildevældsgade/
Kuhlausgade), og det var hende, der leverede koldt bord til børnenes konfirmationer.
Et andet træk har ændret gadebilledet:
”Dengang legede børnene ude på gaden
hele dagen. Mødrene var jo hjemme.
Man måtte ikke spille bold, og da jeg var
lille, var der en dame, som tog bolden,
hvis den røg ind i hendes have”, fortæl-
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Skraldespanden – eller skarnbøtten, som
det hed dengang – stod under køkkenbordet, og den skulle sættes ud på gaden to gange om ugen, når der blev hentet skrald. ”Vi havde jo ikke så meget
affald, som nu”, forklarer Birgit.
Over 40 år på arbejdsmarkedet
Både Birgit selv og hendes to børn har
gået i skole på Bryggervangen. Dengang
var der to skoler: Bryggervangen og
Vognmandsmarken lige ved siden af hinanden, som nu er slået sammen til Kildevældsskolen. Og på Bellmansgade lå de
røde husvildebarakker, som blev opført
under første verdenskrig. Dem husker
Birgit tydeligt, og nogle af dem stod der
endnu i 1950’erne, og de sidste ved
Hans Knudsens Plads blev først revet
ned i 1980’erne.
Efter skolen blev Birgit ”bypige” i Schous
Sæbehus, og derefter blev hun udlært i
en butik på Strandboulevarden med
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Kopi af et foto fra
Birgits fotoalbum.
Det er taget i 1950’erne på H.C. Lumbyes Gade i retning
mod Bellmansgade.
I forgrunden sønnen
Kurt, i baggrunden
ser man de omtalte
husvildebarakker.

manufaktur og trikotage (– to ord som
kunne indgå i en quiz om gamle ord.
Manufaktur betyder tekstilvarer, mens
trikotage betyder ”strikkede varer”, fx
undertrøjer mm). Så kom hun på kontor,
og mens børnene var små, gik hun
hjemme. Da børnene var blevet store,
arbejdede hun halvdags på et kontor –
og det fortsatte hun med, indtil hun blev
60 år. Da vi under samtalen talte om en
bestemt butik, som Birgit havde besøgt
for nylig, sagde hun konstaterende: ”De
ekspederede ikke. Man bliver ikke ekspederet nu om dage”.
Kaare arbejdede ved Banen, dvs DSB, i
42½ år og blev oplært inden for mange
forskellige områder. ”Jeg havde skiftende
arbejdstid, så lige da jeg flyttede hertil,
undrede naboerne sig: Hvad er det for
en fyr, der kommer og går?”, husker
Kaare. Han var ved remiserne som
”fyrmand”, hvor han fyrede op i lokomotiverne. Senere kom han til drejeskiven,
så han styrede lokomotiverne ind og ud
på de rette spor. Derefter blev han
”køremand” ved S-togene. Til sidst blev
han ”lysmand” ved regionaltogene på
Hovedbanen. ”Jeg skulle gå gennem per-
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sonvognene for at tjekke lyset. Togene
var opvarmet, så der lå mange hjemløse
og hvilede. Jeg lod dem ligge. Men én af
mine kolleger, han smed dem ud”, fortæller Kaare.
Før og nu
”Dengang kendte vi navne på alle i gadens huse, men nu kender vi kun naboen. Og nu er det mest unge mennesker,
der bor her”, fortæller Birgit, og Kaare
supplerer: ”Men de er flinke allesammen,
og vi hilser på hinanden.”
I gamle dage var der ikke fællesarrangementer, som der er nu, fx gadefester og
fastelavn. ”Vi bliver altid inviteret”, siger
Birgit, ”men vi deltager ikke. Vi kender
slet ikke nogen nu. Især i 1970’erne flyttede mange ind. Sidst i 70’erne flyttede
en, der hed Aksel, ind i nr. 5, og han inviterede naboerne til gløgg og den
slags”. Omkring 1970 begyndte gadefesterne, men Birgit og Kaare deltog kun
lidt i disse aktiviteter, for de tilbragte
som regel weekenderne i deres kolonihavehus i Skovlunde.
Birgits far fungerede som kasserer i husejerforeningen i mange år. Hvert kvartal
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skulle der betales kontingent, og så gik
han rundt fra hus til hus for at opkræve
kontingentet. Sommetider måtte han gå
flere gange til det samme hus, hvis folk
ikke kunne betale.
”Vi betalte også kontingent til Arbejdernes Byggeforening”, fortæller Birgit, ”det
var lidt besværligt, for man skulle ind i
Fortunstræde 1 for at betale. Det var
som regel min mor, der gik derind med
en stak kontrabøger for hele familien. På
kontoret stod mændene med hvid flip og
”skåneærmer” bag nogle høje skranker.
Man betalte 2 kr. om måneden. Men det
var en god investering. Pengene blev sat
i obligationer, og vi fik mange penge i
rente. Det er nok den bedste opsparing,
vi har haft.”
Anden Verdenskrig
Birgit og Kaare fortæller, at når der var
luftalarm under krigen, brugte man kælderen som beskyttelsesrum. ”Så samledes man dér fra hele huset”, husker Birgit, ”og så hyggede man sig”. Der gik
tyskere i gaderne, men ellers var dagliglivet ikke særligt påvirket af besættelsen.

Medlemmer af Arbejdernes Byggeforening
havde en sådan Kontrabog, hvori deres indbetalinger blev opført. Denne har tilhørt Carsten Ohmsen, Kildens tidligere redaktør.

På vej hjem fra interviewet
Det er en nabo i gaden, som foreslog, at
vi kontaktede ægteparret, og for os var
det en rigtig glædelig oplevelse at lære
Birgit og Kaare Jacobsen lidt at kende. Vi
var begge opløftede, da vi gik hjem.
Tænk, at have boet i kvarteret hele livet.
Og tænk, at være så frisk og positiv i en
alder af 90 og 93!

Østerbro synger — igen

Der var fuldt hus i februar til Østerbro synger i Krudttønden. Dagens
gæst var Eddie Skoller.
Man synger igen den 22. marts kl 15-17
under ledelse af Pia Scharling og HansOtto Bisgaard – begge fr kvarteret. Det
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er gratis at deltage,
og dagens gæst er
Elisabeth Gjerulff.
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Vores ildsjæl i Lokalråd og Lokaludvalg
– interview med Torkil Groving
Mr. Østerbro er han blevet kaldt, og han er en ildsjæl, som både får gode ideer
og tager det seje træk som formand for lokale råd og udvalg med at følge projekterne til dørs. Flere populære initiativer, som fx Svanemøllestranden, har
Torkil Groving været en af fadderne til.
Af Ulla Liberg og Lise Fogh
Fra Humleby til Komponistkvarteret
Da han var først i 30’erne boede Torkil i
Humleby, byggeforeningskvarteret ved
Carlsberg, og den ældste af hans to døtre beholdt sin base her. ”Dér var det lettere at komme i kontakt med naboerne,
der var mere samhørighed, blandt andet
fordi der er et fælleshus”, mener han.
Fælleshuset var ramme om forskellige
arrangementer, en aften om ugen var
der værtshus, desuden var der flere spiseklubber, og så kunne beboerne leje
huset til private fester. Torkil synes også,
at vores kvarter burde have et fælleshus,
”men problemet er,” siger han med et
skævt smil, ”at ingen vil bo nabo til det”.

Det er næsten i sidste øjeblik, at vi får
mulighed for at interviewe Torkil Groving
som beboer her i kvarteret, for efter 22
år har han lige sat sit hus til salg. ”Der er
for meget at holde ved et helt hus, nu
hvor jeg bor alene”, forklarer han. Men
han forlader os ikke helt – han har nemlig købt en lejlighed i Bellmansgade ”- på
7. sal, hvor jeg kan se skibene på
Øresund”, siger han glad.
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Fra Humleby flyttede han ind i et kollektiv i Hellerup, for han tænkte: ”Aldrig
mere et byggeforeningshus! Der er for
meget at lave”. Men da så huset i H.C.
Lumbyes Gade 55 med den ekstra lange
have var til salg, blev han alligevel fristet
og købte det og flyttede ind i 1992.
Planlægning i blodet
Torkil er miljøplanlægger, uddannet på
RUC og ansat i Naturstyrelsen. I hele sit
arbejdsliv har han – i Københavns kommune og i skiftende ministerielle styrelser – arbejdet med økonomi og planlægning, på det seneste i forhold til grundvand og klimatilpasning. Derfor er det
også miljøet, der har præget hans engagement i vores kvarter og dets udvikling.
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Og kvarteret har haft stor glæde af at
have en sagkyndig person, der både ved
meget om miljøplanlægning i bred forstand, og om hvad der sker i staten og
kommunen.
Torkil har bl.a. været med til at etablere
Trafikgruppen, som fra 1994 arbejdede
på at mindske den gennemkørende trafik
i Kildevældsgade. Denne indsats førte
også til en omlægning af torvet og
Landskronagade. Desuden er han blandt
initiativtagerne til at få skabt Svanemøllestranden, og nu er han aktiv i den
gruppe, som arbejder på at forberede, at
Kildevældsgade bliver en ”skybrudsvej”.
Resultater af
Torkils arbejde på Østerbro
Torkil var i flere år formand for Ryvang
Lokalråd, og de seneste fire år har han
været formand for Østerbros Lokaludvalg.
Arbejdet som formand
har været krævende,
”men det positive fylder
mest”, siger Torkil, der
lægger stor vægt på en
god kontakt til såvel forvaltningen som borgergrupper. Blandt de sager, som han er mest
glad for at have medvirket til, hører:

en ny cykelbro over Lyngbyvej, så der er
cykelsti hele vejen fra Ryparken over
Svanemøllen til Langelinie.
- Planlægning af en trafikløsning på
Østerbrogade, som betyder, at Østerbrogade bliver til en ”strøggade” helt fra
Østerport Station til broen ved Svanemøllen St. ”Det kommer ikke til at betyde færre parkeringspladser”, skynder
Torkil sig at understrege, ”tværtimod,
men der bliver kun én kørebane i hver
retning, for man forventer mindre trafik,
når metroen og Nordhavnstunnelen er
etableret.”
Visioner for Nordhavns Solkyst
Desuden har Torkil været primus motor i
udarbejdelsen af et visionsoplæg for
Kalkbrænderiløbskaj. Det er den kaj,
man kan se over på, når man står enten
på Svaneknoppen eller på vores badebro
ved stranden. I øjeblikket ser man kun

Forslag til udnyttelse af Kalkbrænderiløbskajen med
havnepromenade (rødt) og idrættens mødested (grønt)

- En cykel-pakke som
kompensation for den
valgte løsning for Nordhavnstunnelen. Herved
bliver cykelstinettet i
bydelen fuldført, bl.a.
med stien langs banen
bag B93’s baner som i
den ene ende har forbindelse helt til Langelinie
og i den anden ende til
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et medtaget plankeværk og nogle gamle,
rustne kraner. Oplægget går ud på at
gøre det til et ”oplevelsesmekka”. Her
skal fx være en promenade og trapper
ned til vandet, så man kan bade eller
sidde og nyde eftermiddags- og aftensolen. Inderst skal der være plads til lystbåde, og længere ude et parkanlæg med
café og mulighed for forskellige sportsaktiviteter. Og længst ude skal der være et
havnebad med restaurant og møderum.
Man kan se foto og planer for projektet
på Lokaludvalgets hjemmeside:
www.oesterbrolokaludvalg.kk.dk
”Det er naturligvis et projekt, som har
lange udsigter”, siger Torkil, ”men i takt
med udbygningen af Nordhavn, er det
oplagt at udnytte denne ”Nordhavns solkyst””.

Lokalråd
Et lokalråd er et selvbestaltet råd, som overvejende består af repræsentanter for en
række foreninger, som er gået sammen om
at varetage den pågældende bydels særlige
interesser over for offentlige myndigheder
og andre instanser. Antallet af medlemmer i
et lokalråd varierer, men er typisk 20-25
medlemmer.
Her på Østerbro har vi faktisk to Lokalråd,
nemlig Østerbro Lokalråd (østerbrolokalråd.dk/) og Ryvang Lokalråd. Arbejdet
med at etablere Svanemøllestranden blev
oprindeligt startet i Ryvang Lokalråd. Lokalrådenes rolle er i nogen grad blevet formindsket efter 2006, da man besluttede at
etablere Lokaludvalg.

Og der er ingen tvivl om, at Torkil vil gøre sit til, at projektet bliver til noget.
Lokaludvalg
København har i alt 12 lokaludvalg, der repræsenterer hver sin bydel. Til forskel fra
Lokalrådene er Lokaludvalgene nedsat af Borgerrepræsentationen (= Københavns kommunalbestyrelse). Det betyder, Lokaludvalgene
er underlagt samme regelsæt som kommunen, de har et sekretariat (betalt af kommunen), og de skal høres - og svare - i sager,
som vedrører bydelen. Meningen er, at de
skal være et bindeled mellem rådhuset og
bydelen. Desuden har Lokaludvalgene nogle
puljemidler, som de kan uddele til lokale projekter.
Hvert 4. år skal Lokaludvalgene udarbejde en
bydelsplan, som bl.a. kan omfatte projekter
(fx Kalkbrænderiløbskajen), som de ønsker at
fremme, og som de håber, vil komme til at
indgå i kommunens budget.
Et Lokaludvalg har 23 medlemmer, hvoraf 8
udpeges af de politiske partier i borgerrepræsentationen, og 15 vælges blandt lokale foreninger. Formålet med Lokaludvalgene er
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nemlig, at de skal være dialog- og netværksskabende. Derfor skal medlemmerne hver
især repræsentere en lokalforening – det kan
være en boligforening, en sportsforening, eller fx bestyrelsen i en børneinstitution eller et
plejehjem.
I februar 2014 var der i alt 55 foreninger, der
deltog i opstillingsmødet, som skal indstille
medlemmer til Østerbro Lokaludvalg for de
kommende 4 år. Mødet foregik desværre
samtidig med generalforsamlingen i vores
husejerforening, som dog alligevel var repræsenteret af Jørgen Dahl Madsen.
Det bliver spændende at se, hvad Lokaludvalget vil arbejde på i den næste 4 års periode.
Og husk, at hvis du har ideer til et lokalt projekt, kan du søge om puljemidler.
Læs mere på
www.oesterbrolokaludvalg.kk.dk Her findes
desuden link til brochurer om såvel den samlede bydelsplan, som de enkelte projekter.
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Konfliktløsning
Inspireret af Lyngbyvejskvarteret har Kilden opfordret Christian Werenberg til
at fungere som konfliktmægler i vores kvarter. På generalforsamlingen præsenterede han kort den nye ordning om konfliktmægling. Desværre fik vi ikke
set hans visuelle præsentation, så her får du en kort udgave af den.
Af Lise Fogh, redaktør
Hvordan løser vi normalt konflikter
med andre?

parter. De træffer selv beslutning om,
hvordan konflikten skal løses.

Sagen er jo, at nogen må træffe en afgørelse i en konflikt. Normalt er det myndigheder, autoriteter, ankenævn og
domstole, som træffer en afgørelse. Det
giver en retlig løsning. Det er dyrt, og
det tager lang tid, alt imens konflikten
varer ved.

Men de gør det assisteret af en konfliktmægler, der fører parterne gennem et
forløb, der giver resultater i ca. 80 % af
tilfældene. Og det går hurtigt.

Men den egentlige konflikt risikerer at
forblive uløst.

Nu tilbydes parter i en retssag konfliktmægling, MEN hvorfor vente på, at konflikten eskalerer, hvis man kan få hjælp
straks?

Konfliktmægling

Forsøg med konfliktmægling
i kvarteret

Ved konfliktmægling lægges løsningen af
konflikten i hænderne på de involverede

Som nævnt i Kilden fra december 2013,
har vi besluttet at indføre konfliktmæg-

22

Kilden 2014/1

Illustrationerne er fra www.Bolius.dk
ling her i Strandvejskvarteret, foreløbigt
som et forsøg, der varer hele 2014.

Birthe Blåbjerg Jakobsen, konfliktmægler: forumteatretprisme@gmail.com

Følgende principper gælder:

Christian Werenberg, konfliktmægler:
cw@husenadvokater.dk - 2234 3570.

 Det er gratis
 Det er baseret på frivillighed og
fortrolighed
 Det omhandler ikke tvister, hvor bestyrelsen har juridisk kompetence.

Da ordningen allerede nu skønnes at
blive anvendt 3-6 gange det første år, er
andre konfliktmæglere i kvarteret velkomne til at kontakte Birthe eller Christian.

Kontakt en mægler
Følgende to personer har tilbudt sig som
kvarterets konfliktmæglere:
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Flagermustur
Fredag den 23. maj kl 21. Tilmeld jer igen, senest den 1. maj
Tilmelding
Hvis du vil med, skal du nu tilmelde dig
endeligt, også hvis du allerede tidligere
har vist din interesse via Facebook eller
mail. Der var mange interesserede, så
det bliver efter først-til-mølle-princippet.
Hvis der bliver over 30, vil vi forsøge at
lave en tur til senere på året.

Tilmeldingen kan enten foregå på mail til
ullaliberg@gmail.com eller via Facebook
eller hjemmesiden og inden 1. maj.
Her følger invitation til turen fra Lene
Midtgaard fra Miljøpunkt Østerbro, som
vil være vores guide:

Batnat i Fælledparken
Vi tager på en spændende nattevandring
i Fælledparken. Så hold dig vågen til
sent, tag den varme jakke på, og få en
oplevelse ud over det sædvanlige.
Flagermus bor og lever i byen, jager og
taler sammen med høje skrig. Det kan vi
ikke høre med det blotte øre. Men med
en flagermusdetektor er det muligt at
følge med i nattens heftige aktiviteter.
Du tænker nok ikke over, at du deler
Fælledparken med flokke af flagermus.
Der findes 17 forskellige arter af flagermus i Danmark. Otte af arterne er registreret i København. Arter der er sårbare
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overfor ændringer i deres opholdssteder.
Derfor har Københavns Kommune også
opsat et specialdesignet flagermusbo til
de flagermus, der er i Fælledparken. Flere af de gamle træer, de boede i, er
nemlig blevet fældet. Vi tager detektorer
med og finder nattens jægere på vores
tur.
Aftenens guide er Lene Midtgaard,
centerleder i Miljøpunkt Østerbro.
Mødetid kl. 21 ved indgangen til Fælledparken på Jagtvejen over for Vennemindevej.

Kilden 2014/1

Invitation til Børnenes Festival
Sæt kryds i kalenderen lørdag d. 24. maj
Af Anton Greiffenberg
Kære naboer, genboer og bagboer
Vi er så privilegerede at bo i et af byens
bedste kvarterer, hvor godt naboskab og
socialt samvær fylder rigtig meget. Det
skaber trygge, venskabelige og festlige
rammer, og især for os børnefamilier er
det en kæmpe fordel, at vejene er fyldt
med unger i alle aldre, der hurtigt finder
sammen i tætte venskaber. Men der er
også mange tilflytterbørn, der gerne vil
være med i legen, og nogle der har boet
her i årevis uden at vide, at der bor en
jævnaldrende lige rundt om hjørnet. Og
hvad hedder børnene mon i den dér
gruppe, der leger det samme som os
ovre i den anden gade?
Derfor vil jeg nu tage initiativ til en dag,
hvor vores børn mellem 0-17 år får mulighed for at lære hinanden bedre at kende på tværs af gaderne. Tanken er, at
børnene blandes i grupper, der så laver
forskellige aktiviteter med hjælp fra os
voksne. Vi starter ved 12-tiden og slutter
med fest og fællesspisning i børnehøjde.

Hvad vi helt konkret skal lave, er ikke på
plads endnu. Jeg er sammen med Ulrich
fra HCL41 ved at samle en masse idéer,
men det endelige program kommer an
på, hvor mange unger vi bliver, og hvor
mange voksne, der melder sig som hjælpere. Så snart vi har et program på
plads, vil I selvfølgelig blive underrettet.
Et par ting er vi dog sikre på; det overordnede tema bliver musikalsk, og der vil
være aktiviteter for alle børn.
For at kunne komme videre med planlægningen vil jeg bede jer maile mig tilsagn om deltagelse – antal børn inkl. alder og antal frivillige voksne – til greiffenberg@gmail.com eller via det oprettede event på Facebook-gruppen inden
15. april.
Og sæt så kryds i kalenderen den 24.
maj, og glæd jer til en festlig start på
sommeren med Børnenes Festival i
Strandvejskvarteret.
De bedste hilsner,
Anton, Weysesgade 29

Årets fastelavn
Fotos af Kim Marquart
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Sommerluk: Torsdag den 8. Maj
Af Ole Munch, Energigruppen
Hvad er Sommerluk?
Det betyder, at du lukker for den
del af dit fjernvarmeanlæg, der
giver varme til radiatorerne, så
anlægget ikke står og bruger
unødig og dyr energi på at holde
radiatorvandet varmt hele sommeren.
Det varme brugsvand til køkken
og bad skal der ikke lukkes for,
medmindre du tager på sommerferie.
Hvordan gør man?
Hvilket håndtag skal man dreje
på? Det kan du få hjælp til 8.
maj.
1) Til dem, der ikke har prøvet
det før – eller har glemt hvordan, send
en tilmelding.
Husk at skrive navnet/fabrikat/typenr på
tilmeldingen, så bliver det lettere for os.
Anlæggene er næsten allesammen forskellige!
Find gerne brugsanvisningen til dit anlæg
frem, til vi kommer, eller skaf en fra producenten.
2) Mange har prøvet det før og kan sagtens være med til at hjælpe dem, der
ikke har prøvet det før.
Vi vil opfordre til, at de melder sig som
hjælpere. Det plejer at være meget hyggeligt at gå rundt i små hold og snakke
imens, og ind i mellem bliver man lidt
klogere på sit anlæg.

Tilmelding senest 2. maj
Tilmeldingen skal indeholde:
 Dit navn
 Din adresse
 Dit telefonnummer
 Fjernvarmeanlæggets navn/fabrikat.
Tilmelding senest fredag den 2. maj af
hensyn til planlægningen af rækkefølge
og tidspunkt for besøgene.
Send tilmeldingen pr. e-mail, mobiltelefon eller brev:
Email: munck@dadlnet.dk
Mobil: 6017 2384 (ikke tirsdag-onsdag)
Brev: Ole Munck, NWG1

Send en mail, om at du gerne vil deltage
— som amatør! Det er vi alle.
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Redaktionen har modtaget:

Hjertesuk: Katte
Eller rettere: Kattelorte
Hvad gør vi
ved alle de
kattelorte, vi
får i vores
have? Vi kan
ikke sidde i
haven for bar
lorte, det
stinker og er
ulækkert.

Hvad nu hvis alle katteejere stiller en
kattebakke udenfor? Så ville kattene måske lægge deres stinkende lorte der i
stedet for alle mulige andre uautoriserede steder - græsplæner, gårde, cykelkurve...
Vibeke Hemmel,
Kuhlausgade 2

Man kan desværre ikke mere få Gå-vækkat, så jeg ber katteejerne med løsgående katte om at finde på en løsning.

Kalender 2014

Kildens udgivelsesplan

8. maj
Sommerluk af fjernvarme

Kilden nr. 2, 2014 udkommer i juni
Frist for indlæg: 1. juni

23. maj kl. 21
Flagermustur, tilmelding senest 1. maj

Kilden nr. 3, 2014 i september
Frist for indlæg: 7. september

24. maj kl. 12
Børnenes Festival, tilmelding til Anton
Greiffenberg senest 15. april

Kilden nr. 4, 2014 i december
Frist for indlæg: 30.november

14. juni
Bestyrelsen går på den årlige
havevandring
30. august kl. 14
Loppemarked

Indlæg kan sendes til
kilden@strandvejskvarteret.dk
eller afleveres til redaktørerne,
se adresser på bagsiden.

30. august kl. 19
Sommerfest
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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

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:
Facader, haver og hegn;
Arrangementer

Flemming Toft
Niels W. Gades Gade 13
M 2673 5214
doctortoft@gmail.com
Opgaver:
Gader, fortove og renholdelse;
Affaldshåndtering

Claus Engelsen
H.C. Lumbyes Gade 61
T 3920 3743
henrietteogclaus@hotmail.com
Opgaver:
Hjemmeside

Suppleant
Chris Pethick
Niels W. Gades Gade 34
T 3929 9111
pethick@nbi.dk
Opgaver: Arrangementer;
Kloakker, rotter, el, vand og
graffiti

Suppleant
Merete Hoffmann Munk Nielsen
H.C. Lumbyes Gade 12, 1. sal
M 3093 5496
mhm.nielsen@gmail.com
Opgaver:
Arrangementer

Lars Bjerregaard
Niels W. Gades Gade 44
T 2613 2600
lars.bjerregaard@hotmail.com
Opgaver: Kasserer,
Arrangementer

Lise Fogh
Berggreensgade 50
T 3929 4126, M 5090 9214
Opgaver:
Redaktør Kilden (ansv)
kilden@strandvejskvarteret.dk

Materielkælder i Hornemansgade 36
Ring hverdage kl. 16-18 og aftal tid:
Niels Ingvartsen
2036 2008
Benditte Skyhøj Olsen 2023 6216 (3929 3968)
Jan Væver
2579 3333
Christian Corfixen
2980 0884
Jørgen Frederiksen
2049 1701

Ulla Liberg
Berggreensgade 54
T 3920 0757
Opgaver:
Redaktør Kilden
kilden@strandvejskvarteret.dk

Web-redaktion: Søren Borch, Berggreensgade 50, hjemmeside@strandvejskvarteret.dk

28Energigruppen: 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: Sanne Norre-Jacobsen, Weysesgade 11, sannenorre@gmail.com
Konfliktmægling: Christian Werenberg, cw@husenadvokater.dk, 2234 3570
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Leder
Sikke en flot børnefest med børn i alle
aldre, som det fremgår af forsiden. Vi to
redaktører oplevede dagen i første parket, da mange ting foregik i Berggreensgades vestlige ende. Læs reportagen fra
en af de deltagende forældre side 6.
Vi deltog også i det afsluttende arrangement med CL (dvs Champions League)
fodbold på storskærm. At sidde der
sammen og råbe undervejs gør det til
en større oplevelse.
Måske er der interesse for en ny tradition
for de haveinteresserede. Annette Damm
i Kildevældsgade har inviteret til åben
have nu, mens roserne står i deres flotteste flor. Der er sikkert andre, der gerne
vil vise deres have frem. Det blev annonceret på Facebook, men vi kunne ikke
nå at få det med her i Kilden.
Der har også været et fint arrangement
på genbrugsstationen, nemlig et byttemarked i store telte, kreative aktiviteter
med plastik og træ, kaffe og isbod. Der
var mennesker fra alle bebyggelser i
nærheden. En kvinde kom med forskellige små planter, som hun satte på et
bord til fri afhentning. Der opstod en heftig diskussion om, hvor mange den enkelte tog. Der var lige ved at være brug
for en konfliktmægler. Husk, at vi har

vores egne, hvis I bliver uenige om mere
væsentlige ting.
Vi har modtaget nogle gamle familiebilleder fra kvarteret og har valgt et
børnebillede med en lille historie til. I må
endelig henvende jer, hvis I ligger inde
med noget, som andre også kan få glæde af.
Flere af de beboere, vi har interviewet
gennem tiden, har nævnt behovet for et
fælleshus for kvarteret. Nu er der kommet virkelig skub i planerne om et kulturcenter på Kildevældsskolen. Forhåbentlig vil det også blive brugt af os i
kvarteret, både sammen med andre
uden for vores kvarter, men også privat
og i fællesskab med andre herfra. Dette
forår har der været en del prøvearrangementer for at teste, hvad der er interesse for blandt kommende brugere.
Hvis du ikke ved, hvor du skal se Sankt
Hans-bål, så findes muligheden i Kildevældsparken. Der er familiearrangementer fra kl. 16, og kl 19.30 er der båltale
og tænding af bålet.
Nu vil vi ønske alle en god sommer, og vi
glæder os til at mødes til loppemarkedet
den sidste lørdag i august.
Lise og Ulla
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Redaktion

Medlemsblad for Husejerforeningen
i Strandvejskvarteret

Lise Fogh (ansv) og Ulla Liberg
Foto: Per Elvekjær m.fl.

Udgives 4 gange om året. Oplag 450
Tryk: Glumsø Bogtrykkeri A/S
Tidligere numre kan findes på
www.strandvejskvarteret.dk
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Indlæg kan sendes til
kilden@strandvejskvarteret.dk
eller til redaktørerne,
se adresser på bagsiden
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Nyt fra bestyrelsen
Havevandring
Den 14. juni har bestyrelsen den årlige
havevandring, Vi glæder os til at se haver i alle afskygninger og råbe hurrah for
de mange smukke haver. Vi håber også
at møde mange husejere på turen.
Facadegruppen
På sidste generalforsamling besluttede vi
at nedsætte en arbejdsgruppe, som
sammen med bestyrelsen skal arbejde
med at revidere facaderegulativet og se
på lokalplanen.
Se mere om baggrunden for beslutningen i indkaldelsen til generalforsamlingen 2014 samt i referatet i martsnummeret af Kilden.
Der var fem, som meldte sig til gruppens
arbejde, og vi har haft vores første møde
den 22. maj. Det næste møde har gruppen den 12. juni.
Allerede nu summer gruppen af mange
forslag til præciseringer mv., og vi har
også drøftet at se på en opdatering af
Håndbog for Husejere, dvs. om bl.a. gode råd og anvisninger.
Hvis I har idéer eller forslag til facadegruppen, kan de sendes til facadegruppen på
bestyrelsen@strandvejskvarteret.dk
Gruppen består af:

skulle drøfte med kommunen, hvordan
indsamling af organisk affald bedst kunne foregå i vores kvarter. Baggrunden
var, at kommunen stod over for at træffe beslutning om, at der i blandt andet
vores kvarter skulle stilles beholdere op
til indsamling af organisk affald.
Bestyrelsen ønskede et bedre samarbejde med kommunen om dette, end vi
havde i forbindelse med indførelse af papirbeholdere, og derfor besluttede generalforsamlingen at få en arbejdsgruppe,
som kunne arbejde videre med sagen.
Efter generalforsamlingen har Københavns kommune besluttet en anden og
tilsyneladende mere langsigtet løsning –
et såkaldt fuldskala REnescience anlæg,
som indgår i Ressource- og Affaldsplan
2018, der blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 13. december 2012.
(Initiativet skal bidrage til planens mål
om at øge genanvendelsen af husholdningsaffald fra 27% til 45% i 2018. I regeringens forslag til den nationale ressourceplan for affaldshåndtering "Et
Danmark uden affald" er målet, at 50%
af affaldet genanvendes i 2022. Se link
til Københavns kommunes hjemmeside:
llk.dk/fsuhd1 )
Dette betyder, at der ikke indføres organisk affaldshåndtering i vores kvarter i
2014.

Uden for bestyrelsen: Svend Friis, Pierre
Vincent, Jens Meiner, Niels Ingvartsen
og Christian Sonne.
Fra bestyrelsen: Anton Greiffenberg, Ole
Graugaard og Benditte Skyhøj Olsen.
Organisk affaldshåndtering
På sidste generalforsamling besluttede vi
også at nedsætte en arbejdsgruppe, som
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Derfor vil vores udvalg arbejde videre
med løsningsforslag for vores område. Et
arbejde, der måske kan medvirke til, at
vi er forberedte på, at de politiske vinde
hurtigt kan ændre sig, og som derfor kan
betyde, at vi som forening er bedre rustet til fremtiden.
København kommunes udmelding er desuden, at det indtil videre er frivilligt, om
den enkelte husejer ønsker at sortere sit
affald. Vi har været i telefonisk kontakt
med kommunen for at undersøge mulighederne for frivillig tilmelding vedr. organisk affaldssortering, og svaret er, at det
først vil blive relevant omkring 2015, og

at der til den tid vil komme mere information om emnet.
Der er i skrivende stund fire medlemmer
- hvor de 2 er uden for bestyrelsen - i
det organiske affaldssorteringsudvalg.
Der er selvfølgelig åbent for flere, der
måtte have interesse i at arbejde med
området, eller som har ideer eller forslag
til arbejdsgruppen. Skriv til bestyrelsen:
bestyrelsen@strandvejskvarteret.dk
Læs også om baggrunden for beslutningen i indkaldelsen til generalforsamlingen
2014 og referatet i marts-nummeret af
Kilden.

Stakitlegatet
Husejerforeningen for Strandvejskvarterets legat til restaurering af hegn
Legatet er
stiftet på
generalforsamlingen
den 25. februar 2014
for en
1-årig periode. Legatet er på
samlet
20.000 kr.
Legatet ophører pr. 16. februar 2015.
Hvem kan søge legatet?
Medlemmer af husejerforeningen for
Strandvejskvarteret.
Hvad kan der søges midler til?
Restaurering af gamle jernhegn i husejerforeningen, som vurderes at være
bevaringsværdige. Omfattet er de oprindelige B&W jernhegn eller tilsvarende
hegn.
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Tilskud ydes på betingelse af, at arbejdet
udføres fagligt korrekt således, at hegnet
må forventes at kunne bevares i en betydelig årrække, typisk mere end 25 år.
Ansøgning skal indeholde en beskrivelse
af, hvorledes arbejdet påtænkes udført.
Procesbeskrivelsen skal være udarbejdet
af en særlig sagkyndig og indeholde
overslag over arbejdets omfang og pris.
Hvilket vil sige beskrivelse af smedearbejde og opsvejsning af gennemtærede
dele. Efterfølgende beskrivelse af afrensningsproces (f.eks. sandblæsning), og til
slut en beskrivelse af antal overfladebehandlinger, der påføres (f.eks. metallisering, grunding og afsluttende dækmaling).
Restaureringen skal udføres af en professionel sagkyndig på området.
Bestyrelsen kan betinge sig, at restaureringen skal være udført inden en bestemt dato for at legatet udbetales.

Kilden 2014/2

Hvor stort et tilskud kan der søges?
Max. op til 50% af de samlede udgifter,
inkl. moms, og max. op til 10.000 kr.
Hvor sendes ansøgningen til?
Ansøgning sendes til bestyrelsen:
bestyrelsen@strandvejskvarteret.dk
Hvornår behandles ansøgningen?
Bestyrelsen behandler indkomne ansøgninger ved udløb af hvert kvartal og
træffer afgørelse om støtte umiddelbart

derefter. Afgørelse er afhængig af, at
bestyrelsen har de nødvendige oplysninger i ansøgningen.
Hvornår udbetales tilskuddet?
Tilskuddet udbetales på baggrund af
bestyrelsens godkendelse af, at arbejdet
er udført i overensstemmelse med ansøgning og tilsagn om støtten samt en
allerede betalt faktura til den, som har
udført restaureringen.

Flagermustur
Spændende naturoplevelse i Fælledparken
Af Lise Fogh, Berggreensgade 50
Trods trusler om skybrud gennemførte vi
kvarterets flagermustur i tørvejr – og
sikke en naturoplevelse, midt i København, omgivet af trafik, høj musik fra
Dansepladsen og støjen fra Rigshospitalets helikopter.
På trods af disse forstyrrelser viste Lene
Midtgaard fra Miljøpunkt Østerbro os både de brune flagermus dykke ud fra hullet i et stort bøgetræ, og senere så vi
vandflagermusene flakse lynhurtigt hen
over vandoverfladen på søen og snuppe
insekter.
På vej frem og tilbage var vi nær snublet
over frøer, og vi hørte et kor af hanfrøer
kvække højlydt— på mange decibel. Lige
inden vi forlod parken, så vi to hejrer
flyve op mod den grå himmel.
Fantastisk, hvad man kan opleve en
almindelig aften, 1 km fra hvor vi bor.
Hvis du også vil med på en flagermustur,
kan du følge med på Miljøpunkts hjemmeside, som annoncerer nye ture:
www.miljopunkt-osterbro.dk.
Næste tur er den 20. juni kl. 21.30.
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Pilen peger på det hul i bøgetræet, hvor
flagermusene bor. Efter solnedgang flyver
de ud for at fange insekter. I dette træ kan
sagtens bo ca. 50 dyr.
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En ny tradition er født
Børnedagen var en stor succes
Af Dorthe Lønstrup, H. C. Lumbyes Gade 59
Man kan ikke bebrejde beboerne i
Strandvejskvarteret, at fødselstallet er
lavt i Danmark.
Her er som bekendt fyldt med unger, og
derfor måtte den jo komme: Børnenes
Dag, en hel lørdag i maj på afkommets
præmisser.
Det lyder jo af både opofrende curlingforældre og 2100 Spelt, men faktisk
handlede det om networking. For tanken
hos de to foretagsomme fædre bag arrangementet, Anton Greiffenberg og Ulrich Bang, var at give børn på tværs af
gader og torv en chance for at mødes og
lære hinanden at kende.
Initiativtagerne satsede højt og stillede
på legegaden med søde sager, æbler og
drikkevarer til 80 unger. Men provianten
slap hurtigt op, og rygtet vil vide, at over
100 børn mødte frem under den bagende sol til behørig registrering med adresse, alder og navneskilt, som var de til
konference i Ingeniørernes Hus.

Denne mor kunne hurtigt konstatere, at
især udvalget af børn i 4-5-6 års alderen
var forbløffende meget større, end vi gik
og troede her i vores hjørne af kvarteret.
Af sted satte de på skattejagt i gaderne,
under kyndig ledelse af de tre 11-årige
Sif, Asta og Anna, som kunne fortælle,
at de havde brugt ’en uges tid’ på at forberede legen.
De små størrelser fandt næsten uden
problemer sammen to og to for at gå
pænt fra gade til gade og løse opgaverne, der blandt andet lød på boldkast i
Heisesgade og kluddermor i Kuhlausgade
– og var kun en smule distraheret af de
mange hjælperyttere i form af mødre og
fædre med vandflasker og udskåret melon.
Skatten lå begravet i en kælder i Hornemannsgade, og herfra var der ikke langt
at gå for de nye venner til legegaden,
hvor de helt små børn op til tre år holdt
hof med kaffe, kage og medbragte for-

Ved dagens slutning fik
hvert barn dette
”diplom” som bevis på
deltagelse.
På bagsiden er et kort
over kvarteret med angivelse af, hvor hvert
barn bor. Genialt!
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ældre. Denne aldersgruppes udfordring
var at udsmykke asfalten med kridt i alle
farver, og den havde de taget alvorligt.
Ja, faktisk var et hold på fire i gang med
at farvelægge et plastickøretøj med gadekridt, og det var koncentreret teamworking på højt plan.
Lidt længere henne af gaden slog de store børn sig løs i en hidsig hockeyturnering, hvor det ikke helt kan udelukkes, at
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ungerne fra Berggreensgade og nærmeste omegn havde en hjemmebanefordel.
Men helt i arrangementets ånd var der
godt blandede hold, der svang stavene
på den efterhånden hede majeftermiddag.
Mens børnene kæmpede, baksede et
hold fædre til tonerne af ’Buffalo Soldier’
med at rejse pavillonerne til aftenens
fællesspisning og ikke mindst det store
clou: Champions League-opgøret mellem
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af musikalske børn og to yderst tålmodige fædre samlet – flere med egne instrumenter – og i gang med at indøve sangen ’Let it go’ fra Disney-filmen ’Frost’.
14-årige Andrea på klaver og 11-årige
Marie med violinen havde imponerende
godt styr på toner og tempo, mens rytmegruppen, der sad i sofaen, krævede
lidt mere af dirigenten Søren for at falde
ind de rigtige steder. Men sammen med
korpigerne lykkedes det at få en smuk
fortolkning af nummeret til at klinge over
legegaden, da musikgruppen indledte
aftenens festligheder.

Real Madrid og Atlético, blæst op på
storskærm. Som den første af en række
tekniske udfordringer var fadølsanlægget
naturligvis blevet sluttet til.
Men også andre varmede op til aftenen. I
Weysesgade var en lille dedikeret skare

Berggreensgade var næsten lige så fyldt
af vakkelvorne borde, rødvin fra Irma og
mixede grillplatter, som når den traditionelle gadefest løber af stablen. Men denne lørdag regnede det ikke. Aftenen var
lun på Østerbro, børnene var glade, og
Real Madrid vandt efter en nervepirrende
forlænget spilletid.
Tusind tak til arrangørerne for en dag,
der har potentiale til at blive en ny tradition i kvarteret.

Fotos af:
Anton Greiffenberg,
Trine Jørgensen,
Per Elvekjær og
Ulla Liberg
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Kvarteret er blevet en smule grønnere
Projekt Grønne Tage løb af stablen i april, og nu er der seks cykelskure,
som har fået et smukt, grønt tag
Af Lise Fogh, Berggreensgade 50
Har du mon lagt mærke til
de nye grønne tage i kvarteret – ellers må du gå en
tur forbi disse huse:
 Weysesgade 11
 Kuhlausgade 16
 Kuhlausgade 35
 Kuhlausgade 42
 H.C.Lumbyes Gade 42
Desuden et tag på Berggreensgade 50, som ligger
på et skur i baghaven.
Vi lagde tagene i weekenden 5-6. april, mens det
endnu var koldt. Men siden
er planterne vokset og blevet saftigt grønne, så det
er en ren fornøjelse.
Det tog ca tre timer for hvert tag, når vi
hjalp hinanden. Det sværeste var næsten

af skære stålkanterne i smig til hjørnerne.
Prisen for et grønt tag på ca 3,5 m2 er
3.200 kr.
På kvarterets hjemmeside kan du læse
mere om grønne tage og se billeder fra
arbejdsdagen:
www.strandvejskvarteret.dk/291
Flere på vej?
Hvis du er blevet fristet til at få et grønt
tag, så kan du henvende dig til Susan
Eklund, Weysesgade 16, 2819 4809,
susan_eklund@mail.tele.dk.
Hvis der er interesse, vil hun tage initiativ til et nyt fremstød efter sommerferien.
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Læs for livet
Bogindsamling i kvarteret
Af Ulla Liberg, Berggreensgade 54
Når man, som jeg, er meget glad for
bøger, bliver man virkelig glad for initiativer, som forsøger at give en sådan
glæde videre til næste generation.
Det sker i Koldinggade 10, hvor Rachel
Röst har lavet et usædvanligt non profitprojekt. Hun samler børne- og ungdomsbøger sammen fra nær og fjern og giver
dem derefter videre til institutioner for
socialt udsatte børn og unge. Dermed får
institutionerne bøgerne ganske gratis og
kan således oprette et eget bibliotek,
hvor det ikke gør noget, hvis lånerne
gerne vil beholde en bog.
Hun har netop fået tildelt Benny Andersen prisen for sin indsats med projektet.
Bogdamen kommer
Måske har nogle af jer læst om Rachel
Rösts arbejde i Politiken den 21. februar
i år, hvor der var en hel side om hendes
projekt. Hun tager ud på fx et børnehjem og undersøger børnenes aldre og
interesser. Så kommer hun tilbage med
et par kasser med bøger særlig udvalgt
til dem. Tænk at blive mødt af
”Bogdamen kommer, bogdamen kommer” - det må være en dejlig oplevelse.
Hun har selv været anbragt på institution
som ung og elskede bøger, men var på
et sted uden nogen bøger overhovedet,
så dér startede hendes idé.
I vinduet i Koldinggade (og på websiden)
findes en liste over institutioner, hun
samler ind til lige nu. Der var nævnt en
række børnehjem, men også Asylcentret
Kongelunden, hvor jeg kommer som
aktiv i ”Bedsteforældre for asyl”. Jeg har
aldrig tænkt på, at børnene dér også
kunne have glæde af danske bøger, men
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en del af dem er tilstrækkeligt gode til
dansk, så selvfølgelig.
På websiden findes desuden en liste over
bestemte bøger eller emner, som de involverede børn og unge efterspørger
netop nu.
Usolgte bøger fra loppemarkedet
Derfor foreslår jeg en bogindsamling til
projektet her i kvarteret. Hvis I har
børne- og ungdomsbøger, som ikke bliver solgt til loppemarkedet den 30. august, så kan I afleverer dem til mig i
Berggreensgade 54. Så vil jeg sørge for
at give dem videre til Koldinggade.
Rachel Röst fortæller, at flere og flere
institutioner efterspørger bøger, så behovet bliver kun større og større.
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Man kan selvfølgelig også selv aflevere bøgerne eller aflevere til mig inden
loppemarkedet, hvis man nogle bøger,
men ikke har en bod den dag.
Læs mere om projektet på
www.laesforlivet.dk.

Der er også et lille udvalg af postkort,
som billedet af den læsende pige, i
butikken.
Der er åbent i Koldinggade 10
tirsdage og torsdage fra kl. 12–18.

Fra en svunden tid
Redaktionen har modtaget:
Jeg har fået lov til at affotografere nogle
gamle billeder fra kvarteret, da jeg sidst
var hos Helge Solberg, som er morfar til
min kæreste. Selv er jeg vokset op i
Heisesgade nr. 28, men er nu bosiddende på Nørrebro. Jeg synes, de er sjove,
og måske kan I bruge dem til noget fornuftigt.
Billedet her forestiller børn i Heisesgade
(formodentlig syd), og det er ca. fra
1934. Det er taget af en fotograf, der
lavede postkort ud af dem og solgte til
interesserede forældre. Den lille bil på
billedet blev lavet til Helge af en smed,
der ingen børn havde selv. Helge kørte i
den næsten hver dag. Vi har ikke kend-

skab til, hvem de andre børn er, vi ved
dog, at drengen yderst til højre på billedet også hed Helge.
Helge Solberg boede i Heisesgade nr.
27, indtil han og familien flyttede lige
omkring Anden Verdenskrigs begyndelse. Helge kan huske de tyske flyvere,
der kom hen over Østerbro.
Smedejernshegnet ude foran nr. 27 i
Heisesgade er det samme, som er der i
dag. Tilsyneladende godt håndværk.
Helge bor i dag i Søllerød.
Venlig hilsen
Laura Pontoppidan

Børn i
Heisesgade,
ca 1934
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Lad os udnytte, at vi er 400 huse
Interview med Anton Greiffenberg, Weysesgade 29, nyt medlem af bestyrelsen
Af Ulla Liberg og Lise Fogh, redaktører
Ifølge Anton har kvarteret alt, hvad man
kan ønske sig: Her er luft, have, grønt,
det er tæt på byens puls, og alligevel
kan man hurtigt komme ud af byen. ”Og
nu er stranden kommet til”, tilføjer han.
Også husets størrelse er perfekt, mener
han: ”Børnene bor på 2. sal, vi har 1.
salen, og stueetagen er fællesrum og
stue”.
Mange muligheder for venner –
både for voksne og børn

Hvis du var med til Generalforsamlingen i
februar i år, kan du måske huske, at Anton stillede op til bestyrelsen med et
klart valgprogram, nemlig at være børnenes repræsentant i bestyrelsen. Han
blev straks valgt ind med mange stemmer.
Og den 24. maj realiserede han, sammen med Ulrich Bang og mange andre
forældre, kvarterets første ”Børnenes
Dag”. Det blev en kæmpe succes – læs
om dagen side 6.
Hvem er Anton?
Anton er gift med Henriette, og de har
boet i kvarteret i ni år med deres tre
børn: Filippa på 15 år, Sofus på 10 år og
Hannah på 6 år.
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Det allervigtigste er nok alligevel, at de
har en stor vennekreds i kvarteret. Nogle
af deres bedste venner boede her allerede, mens Anton og familie endnu boede
på Nørrebro. Især Henriette ville gerne
flytte herhen, og da de hørte om et
dødsbo, der var til salg, gav de et bud.
De var imidlertid nr. 4 i budrunden og
regnede ikke med at få huset. Men så
ringede ejendomsmægleren og fortalte,
at de tre andre var sprunget fra, så nu
var huset deres!
”Det var mere eller mindre et håndværkertilbud, hvor der ikke var sket ændringer i mange, mange år. Der var tre lejligheder, dvs tre køkkener, tre toiletter
og seks lag tapet overalt”, husker Anton.
De renoverede 1. og 2. salen og lejede
stueetagen ud de første seks år – nu har
de hele huset. ”Det ligger på den
”fattige” side af gaden”, siger Anton med
et smil og mener dér, hvor man ikke får
sol i forhaven.
Sønnen Sofus gik i børnehaven ”Kong
Oskar” og lærte dér en gruppe drenge
fra kvarteret at kende, som han har meget af glæde af. De holder stadig sam-
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men, og
efterhånden er
forældrene også
blevet
gode venner. ”Jeg
er glad
for, at vi
har meget
til fælles
med de
andre forældre og
Anton sætter grupperne i gang
naboer i
på Børnenes Dag
kvarteret.
Vi sludrer hen over hækken, hjælper hinanden med børnepasning og deler alt fra
en liter mælk til en vinkelsliber. Jeg sætter stor pris på det gode naboskab”.
Vi skal udvide fællesskabet
Anton synes, at det er en supergod bestyrelse, ”flere af dem er jo gamle rotter”. ”Men jeg kan ikke engagere mig i
alle sager, og jeg har ikke tid til at være
superaktiv. Men jeg vil gerne arbejde
med de ting, som bidrager til fællesskabet. Det er jo en enorm styrke, at vi udgør en lille by i byen. Det tror jeg, vi kan
blive bedre til udnytte og udvide til andre
områder, fx fælles indkøbsordninger eller
rabatsystemer. Og det vil jeg gerne arbejde med”. Han er god til at komme
med nye idéer, sætte i gang og arrangere - mens diskussioner om facaderegulativer og flere P-pladser interesserer ham
mindre.
”Børnedagen var en succes, og det var
kun i kraft af, at så mange forældre deltog og tog ansvar. Men vores 15-årige
datter syntes, at programmet for hendes
aldersgruppe var for kedeligt. Så det må
vi tænke over til næste år”, konkluderer
Anton.
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Design og PR
Antons kone Henriette er industriel designer, og selv arbejder han med PR, og
han har åbnet det danske kontor for et
internationalt PR-bureau. Det er også
Anton, som oprettede og nu styrer kvarterets Facebook-gruppe, hvor der er over
550 medlemmer og masser af trafik dagligt. ”Det er jo en slags online naboskab,
der også er med til at styrke sammenholdet. Her bliver der solgt børnesenge,
lagt billeder op fra vores arrangementer,
advaret mod cykeltyverier, og så tror
jeg, især mange tilflyttere nyder godt af
de mange tips og tricks, folk deler”, siger
han begejstret og tilføjer, at siden også
har etableret sin egen valuta, nemlig
rødvin.
Begejstringen er lidt mere dæmpet, da vi
spørger ham, hvad han mener om Kilden. Han synes, bladet er lidt for gammeldags, og at der er for meget historisk
stof. Han foreslår, at der kommer flere
billeder – og evt. også historier – hentet
fra Facebook. Som den PR-mand han er,
foreslog han også, at vi sætter annoncer
i bladet (– men det har vi to nuværende
redaktører dog ikke lyst til ;-).
Flere fester
På spørgsmålet om der er noget, han
savner i kvarteret, kommer Anton i tanker om, at der mangler et fælleshus,
hvor man kan holde fester, både private
og fælles fester.
For eksempel synes han, at det er oplagt, at vi holder en stor fest i kvarteret
næste år, når vi skal fejre Arbejdernes
Byggeforenings 150 års jubilæum.
Da vi siger farvel til Anton, skal han med
datteren Hannah til Gl. Holte, hvor familien har et kolonihavehus, hvor de gerne
bor på 40 m2 i sommerhalvåret.
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Pikante fotos fra Helgoland
Den ufaglærte enke Mary Willumsen skaffede sig en indtægt ved at sælge fotografier af badende kvinder på badeanstalten Helgoland i Svanemøllebugten i
1916-20. Hun viste sig at være et kunstnerisk talent, og hendes fotos er nu
samlerobjekter og sælges til høje priser på auktioner.
Af Lise Fogh, Berggreensgade 50
Mary Willumsen – født 1884 - kom fra en
fattig arbejderfamilie i Valby. Hun arbejdede som syerske på Magasin du Nords
systuer – som dengang lå i Landskronagade. I 1910 blev hun gift med en mand,
som var bygningsmaler og fotograf. Da
han døde tre år senere, arvede hun som
noget af det eneste hans fotografiapparat. Han havde lært hende at fotografere, og nu begyndte hun at fotografere
damer på badeanstalten Helgoland i Svanemøllebugten*). I begyndelsen fotograferede hun kvinder, som ønskede at blive fotograferet og selv købte billederne.
Kvinderne poserede for hende – ofte
klædt i badetøj eller den tids elegante
undertøj, chemiser og skørter med blonder.
Der er en særlig kompositorisk stil ved
fotografierne, som afslører et stort
kunstnerisk talent. Billederne er nok erotiske, men aldrig pornografiske, og tit
med en humoristisk eller pikant detalje.
Kvindernes ansigter er som regel helt
eller delvis skjult.
Salg af postkort
Billederne blev populære, og hun blev
opfordret til at producere dem som postkort til salg. Mary Willumsen fik tilladelse
fra nogle af modellerne, og så steg produktionen – ca 1000 pr. måned. Hun
fremkaldte billederne hjemme i et improviseret ”mørkekammer” i trapperummet

til sin lejlighed i Viborggade og solgte
dem for 25 øre stykket.
I årene 1915-19 fik hendes billeder en
varm modtagelse, og det blev nogle af
hendes mest aktive år. Nogle af fotografierne blev gengivet i Vore Damer, tidens
dameblad, dog uden navns nævnelse.
Samtidig blev postkortene udstillede og
solgt i mange københavnske kiosker,
ligesom de blev reproducerede på forskellige postkortforlag.

*) Du kan læse om Badeanstalterne i Svanemøllebugten i Kilden nr. 2013/1 fra marts 2013
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straffeloven. Efter atten måneder frafaldt
man tiltalen, og hun fik endda tilladelse
til at fortsætte sit virke.
Det gjorde hun imidlertid ikke. Hun rensede de fotografiske plader og brugte
dem til mistbænke. Resten af livet levede hun af at være marskandiser.
Mary Willumsen døde i 1961 - uden at
vide, at hendes fotografier nu opbevares
på det Kongelige Bibliotek og sælges i
dyre domme på auktioner for samlere.

Kilder:
 Politihistorisk Museum
 Kvindebiografisk Leksikon,
www.kvinfo.dk
 DR, Danmark Kort
Politiet skrider ind
Især kiosken i Scala aftog mange postkort og tjente godt på det, og ejeren Hr.
Brix ønskede nøgenbilleder. Det efterkom Mary Willumsen, men dog sådan at
kvinderne blev fotograferet fra siden
eller bagfra.

 Northern Light Gallery ved Andrew
Daneman, www.nlg.dk.
Fotos: Mary Willumsen

Men så en dag
var der politirazzia, og her
fandt man et
postkort, hvor
man kunne se
en nøgen kvindes ansigt.
Politiet beslaglagde over
15.000 postkort, og Mary
blev sigtet for
overtrædelse af
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Eksperterne fra Raadvad
kan rådgive om vores huse
Et besøg på Center For Bygningsbevaring i Raadvad
Af Lise Fogh, Berggreensgade 50
Man bliver nærmest lidt ydmyg, når man møder så megen ekspertise samlet ét
sted. Det var i hvert fald,
hvad vi følte, da syv repræsentanter fra kvarterets
Energigruppe var på besøg
hos Center For Bygningsbevaring i Raadvad. Vi havde
forsigtigt spurgt, om vi kunne få lidt orientering, og så
blev vi straks inviteret derud
og forespurgt, hvilke emner
vi især var interesserede i.
Vi tilbragte tre timer i opmærksom lytten, mens tre
af medarbejderne fortalte,
først om centrets formål og
opgaver, og derefter på vores anmodning om skifertage og vinduer.
Bygningsarven i
kompetente hænder
Trods det, at der kun er seks
medarbejdere, er det en imponerende
mængde opgaver, de formår at løse for
at bevare den danske bygningsarv. Centrets formål lyder således: ”Center for
Bygningsbevaring i Raadvad er et videncenter for håndværk og bygningsbevaring, der har specialiseret sig i fredede
og bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer”. Læs selv mere på centrets
hjemmeside (se faktaboksen).
En af deres opgaver er således at formidle deres viden, og det gør de dels
ved kurser, både for håndværkere og for
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private, dels ved at udgive en mængde
anvisninger på, hvordan man bevarer
forskellige dele af bygninger. Fx er der
en 10-siders anvisning, der udelukkende
handler om døre, især hoveddøre. Desuden detaljerede arbejdsbeskrivelser,
hvor min favorit er 10 sider om linoliemaling. Indrømmet, det er nørdet – og
måske også lidt fundamentalistisk, men
på den gode måde. Her får man virkelig
fyldestgørende besked. Og det drejer sig
jo om at bevare værdier, som netop er …
bevaringsværdige.
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På Centrets hjemmeside er der en database med håndværkere, som er specialiseret inden for bestemte bygningsteknikker.

Rådgivning på flere niveauer

Energigruppen var så begejstret for den
professionelle og kyndige rådgivning,
som Raadvad-centret gav os, at gruppen
i efteråret vil planlægge et informationsmøde for kvarteret, hvor en ekspert fra
Raadvad kommer og giver råd om, hvad
der er vigtigt at bevare i netop vores huse, og hvordan man bedst gør det.

Relevant for Strandvejskvarteret er nok
især, at Centret foretager bygningssyn.
Her er der tre forskellige niveauer:

Så det kan I se frem til.

 Den store pakke er et totalt bygningssyn af ”klimaskærmen”, som udmøntes i en rapport og en vedligeholdelsesplan og et prisoverslag på de nødvendige byggearbejder.

Center for Bygningsbevaring i Raadvad:
www.bygningsbevaring.dk

 Mellempakken består i, at bygningssynet kun omfatter en enkelt del af huset, fx taget eller facaden. Det afsluttes også med en rapport og en plan
for arbejdet.
 Endelig den lille pakke, som består i,
at man gennemgår huset eller et bestemt teknisk problem sammen med
eksperten, som udelukkende giver
mundtlig rådgivning på stedet.
 Derudover tilbyder Centret også gratis
telefonrådgivning. Man skal sende sit
spørgsmål i en mail, og derefter vil
man blive ringet op. Se hvordan i
faktaboksen.
Det kan være meget nyttigt, hvis man
skal have foretaget renovering af huset.
Håndværkerfirmaer anbefaler ofte den
løsning, som de kender, eller som er lettest for dem at udføre, men som måske
strider imod de teknikker, materialer eller det arkitektoniske udtryk, som et hus
fra en bestemt historisk periode har.

Kilden 2014/2

Faktaboks: Bevaringsværdige huse

Centrets gratis telefonrådgivning:
send dit spørgsmål via
www.bygningskultur2015.dk. Derefter bliver
du ringet op.
Som bekendt er vores huse bevaringsværdige, og de indgår derfor i Kulturstyrelsens
database kaldet FBB (Fredede og Bevaringsværdige Bygninger). Den rummer oplysninger om fredede og bevaringsværdige bygninger og om de sager og undersøgelser, der
knytter sig til dem.
På denne webside:
www.kulturarv.dk/fbb/index.htm kan man slå
sit eget hus op og læse, hvilken ”bevaringsværdi” det har. Jeg gætter på, at alle vores
huse har bevaringsværdi 3, som betyder
”bygninger, som i kraft af deres arkitektur,
kulturhistorie og håndværksmæssige udførelse er fremtrædende eksempler inden for
deres slags”.
Hvordan man bedst bevarer og istandsætter
sådanne bygninger, er der også vejledning
til. På denne webside:
www.kulturstyrelsen.dk/information-ombygningsbevaring-2014/ findes en række
informationsblade, som foruden at give en
indføring i dansk arkitekturhistorie bringer
anvisninger på, hvordan man bedst skal behandle husene.
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Naturskiftertage
Energigruppens besøg i maj hos de dygtige folk i Raadvad, Center for
Bygningsbevaring, var særdeles værdifuldt. Med en dagsorden der sagde
”vinduer og tage”, gik de rare mennesker i gang med at tegne og fortælle, her
om tage.
Af Søren Klokhøj, Berggreensgade 52
Vor tagtype, med naturskifer, er bredt
anvendt i Storkøbenhavn fra slutningen
af 1800-tallet, også over resten af Europa. Skiferens oprindelsesland er oftest
Wales, hvor bruddet i Port Madoc er berømt. Produktionen af pladerne sker ved
kløvning fra en blok med tværsnitsmål
som den færdige plade; herfra spaltes de
tynde skiver med kløvning, ej ved savning.
Temaaften
Energigruppen planlægger, inspireret
af dette besøg, en temaaften med
Raadvad-folkene, samme agenda.
Mere herom efter sommerferien.
Ved udskiftning af tagplader kan man
finde plader fra leverandører i Portugal,
Tyskland, Norge og Sverige. Også plader
fra Kina nævnes – disse plader er kendt
for at være hårde og sprøde.
Som husejere er der to veje at bevæge
sig ad: Nyt tag, eller fortsæt med eksisterende tag.
Taget fungerer, og vi ønsker at dette
fortsætter i mange år endnu
Pladerne ligger på en sådan måde med
overlæg, at der overalt er 2 lag skifer;
når pladen sømmes, anvendes 2 søm i
midten og to søm i overkanten. Med tiden korroderer disse søm væk, og enkelte plader kan falde ned i tagrenden eller
videre ned i haven/gården. En ny plade
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sømmes atter fast, men med sømmene
synlige udefra, idet taglægningsprincippet jo kun kan fastholdes ved nybygning.
Sømhullerne skal derfor fyldes med noget beg/tjære, så vand ikke trænger ind i
trækonstruktionen. Samme for knækkede plader; disse bør udskiftes straks,
eventuelt midlertidigt udbedres med en
opskudt zinkplade.
Taget er oprindeligt lagt med skiferkit,
og efterfølgende understrygning med
kalkmørtel. Mange vil have svært ved at
finde spor af disse lag, og Raadvad nævner da også, at byluftens transport af
støv og materiale med tiden tætner et
skifertag, så det med skiferkitten er ikke
strengt nødvendigt.
Moderne materialer på tube fra Silvan til
udbedring af revner og sprækker kan ikke stå model til solens hårde stråler og
skiferens behov for at optage/afgive
fugt. Moderne ”guf” kan i en snæver
vending være OK, men holder næppe
over 5 -10 år. Pladerne holder snildt 100
år, ofte længere.
Taget er slidt op, og vi skal have
nyt tag
Afskalning fra skiferpladen sker med tiden, både udvendigt og indvendigt. En
plade bliver således over tiden tyndere,
også når den blot gør sit arbejde og ikke
falder ned, når sømmene er rustet væk.
Nye plader bør sorteres, så samme tykkelse lægges i samme bånd – idet der
ellers opstår adgang for fugt/fygning, når
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en tyk plade sætter dagsordenen som
nabo til en tyndere. Ved et eventuelt
genbrug af gamle plader er denne overvejelse naturligvis også relevant.
Visse pladetyper sveder jernsalte
(pyritter) og skifter farve i pletter med
tiden. Leverandøren bør holdes op mod
dette i et garantiforhold.
Detaljerne omkring inddækningerne bør
forfølges. Oprindeligt er en zinkplade nittet fast på pladen op mod brandkammen; denne zinkplade er efterfølgende
blevet muret ind brandkammen.
Undertag vil jfr. Raadvad sige tagpap
med klæbede samlinger.
Såvel ved bevaring af et tag som ved
udskiftning af taget (Lægter + plader +
inddækninger + kviste + vinduer + udluftninger m.m.) er der en del overvejelser vedrørende isolering af tagrummet –
enten ved isolering af tagfladen, eller
ved isolering af gulvfladen ned mod 2.
sal.
Den første løsning kræver en god planlægning, idet spærenes tykkelse ikke giver mulighed for dagens ambitioner om
op til 200 mm uld. Der er to veje:
1. Begræns tykkelsen af isoleringen til,
hvad der er plads til, herunder husk

Mere om tage
Kilden henviser desuden til Christian
Sonnes overvejelser vedrørende undertag Ja/Nej, og hvis Ja, så hvad?
Se Kilden fra juni 2013, 2013/2.
Husk desuden, at vores udmærkede
Håndbog også beskæftiger sig med
emnet: Skifertaget.
Se www.strandvejskvarteret.dk/77/.
minimum 50 mm luftgab mellem skifer
og isoleringsoverflade.
2. Ret den indre overflade (mod loftsrummet) op ved at montere brædder på
siden af spærene, således at bræddekanten definerer den ny indre flade, hvorpå
der skal monteres dampspærre + gipsplader.
Denne sidste løsning giver en 100 %
plan gipsflade, og adgang til selv at bestemme tykkelsen af isoleringen.
”Prisen” er så mindre ståhøjde i det
etablerede rum. Er man hobbit, er dette
ikke et problem.
Hætter for udluftning bør være integreret
i løsningen. Der findes adskillige varianter, nogle mere kønne end andre.

Vi har her lånt en enkelt af
Raadvad-illustrationerne,
aktuelt:
Understrygning med
kalkmørtel.
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Lidt om vinduer og varmetab
Til dig som overvejer at forny dine vinduer
Af Ole Munck og Jørgen Frederiksen, Energigruppen
Vi har taget en tur gennem alle gaderne
og har konstateret, at en tredjedel af husene stadig har de oprindelige, mere end
hundrede år gamle originale vinduer.

Ca 110 år gammelt vindue. Bemærk de
store lysninger

Hvis det kun er bundstykket i vinduet,
der er dårligt, kan det skiftes af en dygtig snedker.
Med en forsatsløsning eller optoglas vil

Termovindue fra nyere tid. Bemærk de
smalle lysninger

1. Til jer, der er så heldige at have
de originale gamle vinduer:

de originale vinduer isolere mindst lige
så godt som nye termovinduer.

Tænk jer godt om, inden I kasserer dem.
Træet er sandsynligvis bedre end noget,
I kan købe i dag, og med den rigtige
vedligeholdelse vil de kunne holde 100 år
mere.

2. Hvis du skal have skiftet vinduer ud:
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Den inderste rude i et to-lags vindue skal
være energiglas. Det er det materiale,
der isolerer bedst, og det er bedre end
en gammeldags termorude.
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Energiglas er glas, der er usynligt coatet/
belagt med metal. Solens indadgående
stråler går igennem ruden og omdannes
til varmeenergi, mens varmestrålingen
udad bremses.
Forskellige typer vinduer
De to lag glas kan udformes som:
Forsatsvinduer = et ekstra trævindue,
der åbner indad (energiglas).
Koblede rammer = et trævindue, der sidder fast på ydervinduet og åbner med
udad.
Optoglas-løsningen = en energirude
uden ramme, skruet direkte på ydervinduet, men som kan åbnes.
En billigere løsning er acryl/plexiglas
skruet direkte på ydervinduet, lige som
Optoglas.
Termovinduer
Termovinduer fra 1970erne og 80erne
kan være ved at være udskiftningsmodne. Deres levetid er 20-30 år.

Faktisk blev de ikke opfundet for at isolere, men for at undgå dug og kondens –
og for at få færre ruder at pudse.
Almindelige termoruder (uden energiglas) er reelt koldere end forsatsvinduer
eller koblede vinduer, og rudearealet er
mindre end det originale - pga. de kraftige rammer og sprosser.
Nye vinduer
Hvis du vil skifte hele vinduet, så vælg et
af træ med kitfals udvendig, ikke metal,
ikke plast og ikke termo.
Du kan få besøg fra Raadvad-Centerets
Bygningssyn til en vurdering af dine vinduers tilstand, varmetab og forslag til
ændringer, reparation og forsatsløsninger, også æstetikken.
Det vil koste omkring et par tusind kroner for en sådan individuel vejledning.
Kilde:
Teksten er overvejende baseret på publikationer udgivet af Raadvad-Centeret.
Se www.bygningsbevaring.dk
Læs også Kilden 2013/3, hvor der er en
lang artikel om vinduer og isolering.

Energimøder
Energimøde med HOFOR:
Energimøde for beboere torsdag den
18. september kl. 20-22, Vennemindevej 39: "Indstil fjernvarmen rigtigt"
1. Fjernvarmeanlægget, præsentation
ved Flemming Jensen fra HOFOR (tidl.
Københavns Energi):
 Tips om at spare varme og vand
 Indstilling af fjernvarmeanlægget i
kælderen.
2. Efterfølgende nabohjælp på kryds og
tværs:
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Vi hjælper hinanden efter bedste evne
med at forklare vores systemer. Tag foto
og materiale med om dit eget anlæg.
Brøndrensedag:
Årets Brøndrensedag er fastlagt til
søndag den 9. november.
Temaaften med
Center for Bygningsbevaring:
Energigruppen planlægger et møde med
eksperterne fra Raadvad.
Mere information efter sommerferien —
læs mere og tilmeld dig via kvarterets
website.
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Mere om katte
Redaktionen har modtaget:

Jeg læste Vibeke Hemmels læserbrev om
kattebesøg med dårlig samvittighed. Vi
er rigtig glade for at se, at vores kat
Zigga er faldet så godt til i vores nye hus
og kvarteret, men kan også konstatere,
at hun ikke benytter kattebakken så meget. Hvis hun ikke besørger sig hjemme,
gør hun det et andet sted – ergo min
dårlige samvittighed.
Vores kat er fra Inges Kattehjem, så jeg
ringede til dem for gode råd. Her er,
hvad de anbefaler:
1. Til katteejeren: Grav din egen have
lidt op, så den er indbydende. Der skal
ikke være citrus- eller pebermynteplanter i nærheden – det kan katte nemlig
ikke li’.

2. Til naboerne, som ikke ønsker at deres have bruges som kattebakke: Plant
pebermynte eller Coleus Canina (en
plante som sælges på planteskoler også
under navnet Gå Væk Kat eller Scardy
Cat). Begge udsender en duft, som katte
ikke bryder sig om. Det er også muligt at
tage kaffen eller teen fra brugte teposer/
kaffefiltre og drysse det ud i bedet eller
at vande med rosmarin og timian ekstrakt.
Jeg håber, at disse råd kan hjælpe
Vibeke og andre, så de ikke får uønsket
besøg af Strandvejskvarterets katte, inklusiv Zigga.
Bedste hilsner,
Nanna Balsby, Heisesgade 54

Radon — en risiko ?
En husejer har fået undersøgt radon-niveauet i sit hus. Han deler sine målinger
med os andre
Målingerne i dette hjørnehus viser, at
radonniveauet er under 100 både i kælder, stue og på 1. sal — og dermed uden
for risiko.
Bortset fra én måling, på 67 Bq/m3, viser alle målinger, at niveauet er under
60 Bq/m3. Det betyder, at man intet behøver foretage sig.
Der er mange individuelle faktorer, der
har betydning for resultatet:
 Jordlagsforhold omkring huset, fx tykkelse og afstand fra jordoverfladen.
Hjørnehusene har mere kælder og
jordkontakt end rækkehusene, som
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kun har kontakt mod gade og baggård.
 Oversvømmelser kan forrykke jordlagene og frigive ellers fastlåste depoter
af radon.
 Graden af utætheder i sokkel og gulv.
Hvis man har mistanke, må man få foretaget sin egen måling, især hvis man har
opholdsrum i kælderen.
Du er velkommen til at kontakte Jan
Væver (se bagsiden), hvis du vil have
detaljer.
Se også www.radonguiden.dk

/lf
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Loppemarked 30. august 2014
Husk at komme til loppemarkedet lørdag den 30. august. Det begynder kl. 14,
og kl. 19 er der sommerfest — som altid i Berggreensgade.

En velbesøgt pandekagebod fra loppemarkedet i 2013. Foto: Kim Marquart

Kalender 2014
14. juni
Bestyrelsens årlige havevandring
20. juni kl. 21.30
Flagermustur med Miljøpunkt Østerbro,
se deres hjemmeside
23. juni
Sankt Hans bål i Kildevældsparken
30. august kl. 14
Loppemarked og sommerfest (kl. 19)
18. september kl. 20
Energimøde med HOFOR
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9. november
Brøndrensedag

Kildens udgivelsesplan
Kilden nr. 3, 2014 i september
Frist for indlæg: 7. september
Kilden nr. 4, 2014 i december
Frist for indlæg: 30.november
Indlæg kan sendes til
kilden@strandvejskvarteret.dk
eller afleveres til redaktørerne,
se adresser på bagsiden.
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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

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:
Facader, haver og hegn;
Arrangementer

Flemming Toft
Niels W. Gades Gade 13
M 2673 5214
doctortoft@gmail.com
Opgaver:
Gader, fortove og renholdelse;
Affaldshåndtering

Claus Engelsen
H.C. Lumbyes Gade 61
T 3920 3743
henrietteogclaus@hotmail.com
Opgaver:
Hjemmeside

Suppleant
Chris Pethick
Niels W. Gades Gade 34
T 3929 9111
pethick@nbi.dk
Opgaver: Arrangementer;
Kloakker, rotter, el, vand og
graffiti

Suppleant
Merete Hoffmann Munk Nielsen
H.C. Lumbyes Gade 12, 1. sal
M 3093 5496
mhm.nielsen@gmail.com
Opgaver:
Arrangementer

Lars Bjerregaard
Niels W. Gades Gade 44
T 2613 2600
lars.bjerregaard@hotmail.com
Opgaver: Kasserer,
Arrangementer

Lise Fogh
Berggreensgade 50
T 3929 4126, M 5090 9214
Opgaver:
Redaktør Kilden (ansv)
kilden@strandvejskvarteret.dk

Materielkælder i Hornemansgade 36
Ring hverdage kl. 16-18 og aftal tid:
Niels Ingvartsen
2036 2008
Benditte Skyhøj Olsen 2023 6216 (3929 3968)
Jan Væver
2579 3333
Christian Corfixen
2980 0884
Jørgen Frederiksen
2049 1701

Ulla Liberg
Berggreensgade 54
T 3920 0757
Opgaver:
Redaktør Kilden
kilden@strandvejskvarteret.dk

Web-redaktion: Søren Borch, Berggreensgade 50, hjemmeside@strandvejskvarteret.dk
Energigruppen: Jørgen Frederiksen, Kildevældsgade 9, energigruppen@strandvejskvarteret.dk
Trafikgruppen: Adriaan Schelling, H. C. Lumbyes Gade 18, a.h.schelling@gmail.com
24 Hjertestarter: Lene Lerche-Thomsen, Kuhlausgade 13, hjertestart@live.dk
Grønne tage: Susan Eklund, Weysesgade 16, susan_eklund@mail.tele.dk
Konfliktmægling: Christian Werenberg, cw@husenadvokater.dk, 2234 3570
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Leder
Forsidebilledet er et kort, der viser,
hvordan skybruddet natten til den 31.
august skabte problemer i kvarteret.
Grøn farve betyder Ingen vand i kælderen, Orange = Noget vand, Gul = Lidt
vand, mens Rød betyder Meget vand.
Kortet er udarbejdet af Bo Overgaard på
baggrund af svar fra beboerne. Hvis du
endnu ikke har svaret, kan du sende dit
svar til Anton på greiffenberg@gmail.com.
Kortet finder du på kvarterets Facebookgruppe eller her: labs.septima.dk/svk/ .
Endnu engang et vellykket loppemarked med efterfølgende grillfest. Det var
godt, at bestyrelsen havde anskaffet et
flot nyt fællestelt, så alle kunne sidde i
tørvejr under den fælles grillmiddag. Tak
til alle, der deltog i for- og efterarbejdet
omkring festen.
Indsamlingen af bøger til børnehjem
startede allerede inden loppemarkedet
med flere poser med bøger for børn i alle
aldre, og bagefter kom der også adskillige, som vi nu har afleveret til ”Læs for
livet” i Koldinggade. Husk ikke at smide
bøger ud - heller ikke i fremtiden.
Udover de fælles traditioner vi har i
kvarteret, er der også gader, som har
deres egne tilbagevendende fællesarrangementer. Nogle holder Skt. Hansfest, andre en sommermiddag. Det kunne være sjovt at samle op på, hvad der

sker rundt om i gaderne. Derfor: send os
gerne et foto fra arrangementet i jeres
gade med en kort forklaring, så vil vi lave en samlet oversigt til inspiration for
os alle.
I dette nummer af Kilden er der et minitema om kunst i kvarteret. Vi har været indendørs hos Rita Sørensen og Jan
Væver og dokumenteret deres flotte
trappeopgang. Vi har været rundt i haverne og fotograferet forskellige måder
at give forhaven et ekstra personligt
præg. Også på gaderne uden for kvarteret er der enkelte gavlmalerier - en god
københavnertradition.
Næste år skal vi fejre, at det er 150 år
siden, at Arbejdernes Byggeforening blev
stiftet – det er den forening, vi kan takke
for vores dejlige huse. Byggeforeninger i
København er gået sammen for at fejre
begivenheden, læs mere side 14.
Husk, at vi har en konfliktmæglerordning, se kontaktoplysninger på bagsiden. Som den ene af mæglerne siger:
”Vi kan jo betragte ordningen på samme
måde som en brandforsikring. Den er
god at have, og vi vil helst ikke bruge
den, men hvis vi skal bruge den, er det
rart at vide, hvor vi skal ringe for at få
hjælp.”
Mange sensommerhilsner
fra Ulla og Lise

Kilden 2014/3, september 2014

Redaktion

Medlemsblad for Husejerforeningen
i Strandvejskvarteret

Lise Fogh (ansv) og Ulla Liberg

Udgives 4 gange om året. Oplag 450
Tryk: Glumsø Bogtrykkeri A/S
Tidligere numre kan findes på
www.strandvejskvarteret.dk
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Foto: Per Elvekjær m.fl.
Forsidebillede: Bo Overgaard
Indlæg kan sendes til
kilden@strandvejskvarteret.dk
eller til redaktørerne,
se adresser på bagsiden
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Operation tør kælder
Højvandslukke, vandlås, pumpe — det svirrer med ord fra den del af vores
huse, som vi helst er fri for at tænke på. Læs Hans Bendtsens erfaringer
Hans Bendtsen, som bor Kuhlausgade
20, fik i foråret 2010 udgravet sin kælder
og indrettet et lækkert opholdsrum og et
værksted. Der blev også installeret et
toilet, og der var i alt fire gulvafløb. Familien havde boet i huset i 18 år, og der
havde aldrig været vand i kælderen, så
det var ikke noget, man tænkte på under
indretningen.
Det skulle Hans komme til at fortryde.
Ved skybruddet 2. juli 2011 blev hele
kælderen oversvømmet – der stod 70 cm
vand. Rummene var ødelagte, og alle
møbler mm måtte kasseres.

Faktaboks
Højvandslukke
Et højvandslukke forhindrer, at kloakvandet
fra kloakken ude i vejen kan løbe baglæns i
kloakrørene og op igennem afløbet i din kælder, når det regner kraftigt, og kloakken ude
i vejen ikke kan nå at lede regnvandet væk
hurtigt nok.
Et højvandslukke er en stump kloakrør med
to klapper indbygget. Klapperne fungerer
som en slags sluse, der åbner, når spildevandet løber ud af huset, men lukker, hvis
kloakvandet presses ind udefra.
Kilde: Bolius

Aldrig igen
”Det vil vi ikke opleve igen” blev mottoet
for de efterfølgende måneders nye installationer af diverse pumper etc. Hans
tog kontakt til ingeniørfirmaet Regnvandssikring, som så på sagen. Familien
havde ikke lyst til at bryde gulvet op omkring afløbene og installere anordninger
dér – da det bl.a. ville ødelægge varmerørene og dermed blive meget dyrt. Her
er, hvad løsningen så blev:

Højvandslukke
Der blev indsat et højvandslukke i kloakken foran huset, hvilket krævede at
brønden blev udgravet for at blive udvidet. Højvandslukket sikrer, at vandet ikke løber tilbage til huset. Men hvis der
sidder fx en rotte i klemme i lukkeanordningen, vil vandet alligevel kunne løbe
tilbage. Derfor blev der indsat en ekstra
lukkeanordning, som er drevet af en motor, og som automatisk lukker for tilbagestrømning.
Ekstra brønd

Eksempel på
højvandslukke
til gulvafløb
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Det regnvand, som falder på
bagsiden af huset, løber jo også
ned i kloakken og skal skaffes
væk. Når højvandslukket er lukket, kan det ikke komme væk. I
stedet løber det ned i brønden
foran huset. Når der er 50 cm
vand dér, bliver vandet pumpet
over i en anden, ekstra brønd,
som Hans har fået udgravet. Når
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den er fyldt op, og hvis det stadig ikke
kan løbe ud i den store kloak i gaden,
sendes det derfra ud på jorden i forhaven – men altså ikke i kælderen.
Livrem og seler
Hans indrømmer, at de har valgt den
dyre og meget sikre løsning, som kostede 89.000 kr. Han synes derfor, at det
allerbedste ville være en kollektiv løsning, men indtil det sker … Denne gang
var Hans’ kælder tør, mens begge naboer fik vand.

Faktaboks
Højvandslukke til toilet
Der findes en særlig type højvandslukke,
som du skal bruge, hvis der er et toilet i
kælderen. På dette højvandslukke kan den
ene af de to klapper lukkes elektrisk, så du
slipper for at stikke hænderne ned i vandet
og lukke manuelt. Desuden er højvandslukket forsynet med en alarm, som giver signal,
når højvandslukket er lukket, så du ved, at
du ikke må trække ud i toilettet.
Det er et krav, at der findes yderligere et
toilet i huset, så man stadig kan komme på
toilettet, selvom højvandslukket er lukket.

Der findes billigere løsninger. Hans’ bedste råd er at kontakte et professionelt
firma, fx Regnvandssikring. Man kan i
nogle tilfælde nøjes med et højvandslukke, hvis man blot har ét gulvafløb. Det
koster fx 9.875 inkl. moms at få installeret et højvandslukke i gulvafløbet.

om lov, og i begge tilfælde skal installationerne efterses en gang om året af en
professionel — og det skal man også betale for.

Hvis man får lavet en større installation,
som Hans’, skal man søge kommunen

Du er velkommen til at kontakte Hans
for at få råd og detaljer. /lf

Kilde: Bolius

Skybrud — og Facebook
Af Anton Greiffenberg, redaktør af Facebook-gruppen
Der var ikke drukket mange kopper kaffe
søndag morgen, før de første negative
meldinger om nattens kaskader begyndte at sive ind på vores Facebook-gruppe.
Det var tydeligt, at folk savnede dykpumper, og her var det virkelig fedt at
se, hvor hurtig og effektiv
Facebook-gruppen var til
at udlåne og fordele de
ledige pumper fra kælder
til kælder.

danne os et overblik over, hvor vi bliver
hårdest ramt i kvarteret.
Søndag var en beskidt dag for mange af
os, men igen, det var imponerende at
se, hvordan vi stod sammen om at hjælpe!

Efterfølgende delte over
125 huse deres kælderstatus, hvilket forhåbentlig kan være med til at
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Brøndrensning igen i år
Vær med til en fælles brøndrensningsdag søndag den 9. november 2014 kl. 10.
Mødested: Niels W. Gades Gade 1, tilmelding senest 26. oktober
Af Jørgen Frederiksen, Energigruppen
Igen i år har vi oplevet skybrud, hvor
mere end 50 husejere i vores kvarter har
fået vand i kældrene.
Tagrender og nedløbsrør
Hold tagrenderne rene, da blade mm fra
tagrenden kan tilstoppe nedløbsrør eller
kloakrør. Hvis de er tilstoppet, løber vandet ud over og ned ad væggen. Det kan
give svamp i tagkonstruktionen.
Man kan selv konstruere en lang stang
med en ske, der kan nå ud til tagrendens
fjerneste ende. Husejerforeningen har
(kun) to lange tagrendeskeer.
Brønde
Rensning af brøndene er vigtig for at
mindske risiko for svamp ved vandgennemtrængning gennem kældervæggene.
Sandfanget i de to brønde (for og bag
huset) skal renses jævnligt, fx hvert

andet år, så der er fri passage til det offentlige kloaksystem.
Kom af med slammet
Slam og affald fra brøndene kan samles i
tætte affaldsposer og smides i skraldespanden. I husejerforeningen har vi fem
spande og nogle filtre (dvs et stykke netmasket gulvtæppeunderlag) til låns til at
si væsken fra, før du smider slammet ud.
Tilmelding nødvendig
Kom og vær med på en fælles arbejdsdag. Det er vigtigt, at du selv har renset
omkring jeres brønde. Anbring spand og
evt. brøndskovl og andre redskaber, der
kan være brug for. Husejerforeningen
har nogle få brøndskovle.
Du må tilmelde dig til Brøndrensedagen
senest den 26.oktober til Ole Munck,
munck@dadlnet.dk eller 6017 2384. Angiv navn, adresse, tlf og mail, så vi kan
planlægge dagen.

Redaktionen har modtaget:

Vil du være med til at skabe klimakunst
Områdefornyelsen er på udkig efter fem beboere i Skt. Kjelds Kvarter, der vil
agere vært for en europæisk kunstner og selv deltage i udviklingen af et nyt
klimakunstværk til bydelen.
”De fem besøgende kunstnere kommer
fra Spanien, England, Slovakiet, Sverige
og Tyskland, og de skal bo i Skt. Kjelds
Kvarter i én uge. Enten den 2-9 oktober
eller d. 23-30 oktober 2014. Vi er nu på
udkig efter lokale værter, der er engageret i kvarteret og har interesser indenfor: Biologi, Madlavning, Radioproduktion, Politik, Aktivisme eller Kunst.
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Eller som bare er gæstfri.
Projektet dækker alle omkostninger ved
besøget, og du er med til at udvikle det
nye kunstværk til Kildevældsskolen på
lige fod med den besøgende kunstner.
Skriv eller ring til Human Hotel, Martin
Rosengaard, martin@humanhotel.com,
6171 6101.”
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Beboerstafet:

Ræk videre og ræk ud
Ginna er blevet foreslået til stafetten af en nabo, som fremhævede, hvordan
Ginna har styrket fællesskabet både i gaden og som medlem af bestyrelsen
Af Ginna Sørensen, Hornemansgade 11, st.
Jeg kunne høre de sprøde drengestemmer længe før, jeg så hårtoppene danse
hen over hækken. Jeg sad i haven og
nød forårssolen, og selv om jeg endnu
ikke kunne skelne ordene, afspejlede tonefaldet, at det havde været en god dag
i skolen. Humøret var højt, og nu var to
gode venner på vej hjem til en eftermiddag, hvor verden og mulighederne lå åbne.
Efterhånden som drengene nærmede sig,
blev det tydeligt, at en af stemmerne
tilhørte Nanna og Peters søn, og ud for
Niels og Kirstens have hørte jeg ham udbryde med stolthed og glæde i stemmen:
Her bor min mormor!
Jeg blev varm om hjertet over at være
vidne til den smukke kærlighedserklæring, og jeg tænkte i mit stille sind, at
det er lige præcis dét, vores kvarter kan:
Her får vi små glimt af hinandens liv,
uden det grænser til omklamring.
Men der var også en anden grund til, at
bemærkningen vakte til eftertanke. Ligesom vores kære naboer flyttede vi selv
til kvarteret for at bo to generationer dør
om dør. Mine forældre i stueetagen, og
vi (to voksne, to børn plus en forkælet
kat) i resten af huset. I de efterfølgende
15 år havde vi masser af fornøjelser og
udfordringer ud af at dele liv og hverdag
med hinanden. Mine forældre er døde for
længst, men vi har holdt fast i nærhedsprincippet i familien, og vores børn bor
stadig i eller i udkanten af kvarteret.
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Vi flyttede ind i
1993, og
på det
tidspunkt
kostede
huset
den formidable
sum af
1,4 mio.
I månedsvis
vågnede
vi hver nat, stakåndede af panik over at
skylde så mange penge væk. Og skrækslagne ved tanken om, at fyret skulle gå
i stykker, eller at taget ville afsløre revner og andre skrøbeligheder. På forunderlig vis lærte vi at leve med de store
træk på kontoen, og hurtigt fik vi overskud til at glæde os over, at vi havde
fået så meget mere end mursten og god
beliggenhed med i købet.
Vi valgte kvarteret, fordi vi fornemmede,
at der var plads til forskellighed og et
ønske om fællesskab. Begge dele viste
sig at holde stik: Der boede stadig en del
ældre mennesker, der havde levet i
kvarteret hele deres liv, og som tog imod
nye beboere med åbent sind. Skomageren havde sin lille ramponerede butik på
hjørnet ved torvet og satte pris på en
sludder, mens hælen fik ny sål. Bofællesskaberne i området gik langt uden om
malerbøtter og hækkesakse, og brugte i
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stedet weekenden på gode fester, som vi
andre fik fornøjelsen af på sidelinjen.
Den rare Mary og gadekrydset Kvik havde tid til at følge livets gang i Lidenlund
og smag for en god kop kaffe. Som i dag
slog børnene sig løs i legegaden, og loppemarked, gadefester og nytårsfyrværkeri bragte folk sammen på tværs af generationer, beskæftigelse og politiske
tilbøjeligheder.
Mangfoldigheden og fællesskabet præger
stadig kvarteret, selv om rollerne og prioriteringerne måske er skiftet lidt undervejs. Nu er vi blevet de gamle i gårde, og
nye generationer er rykket ind med deres forestillinger om det gode liv og deres bud på, hvordan kvarteret kan udvikles. Fedt at se, at så mange gode kræfter i og uden for bestyrelsen samler sig
om at gøre Strandvejskvarteret til et
endnu bedre sted at være.
Generationerne før os insisterede på fællesskabet ved at kræve, at forhaverne
skulle tilhøre foreningen, og at hækkene
skulle holdes under 1,20 meter, så der
var mulighed for en god snak over hækken. I dag er vi derudover bundet sammen af foreningsfællesskabet i cyberspace. Det er fantastisk at følge gode
tilbud, efterlysninger, advarsler, opsamlinger og meningsudvekslinger på Facebook og på hjemmesiden. Ikke mindst
når tordenbyger sætter kældrene under
vand og tålmodigheden på prøve.

Der blev lynhurtigt skabt et overblik
over, hvem der havde oversvømmelser,
og hvor meget vand, der havde fundet
vej til kældrene. Men først og fremmest
sendte de mange små korte beskeder på
Facebook et signal om hjælpsomhed og
opmærksomhed over for andres behov,
der varmede mindst lige så meget, som
kærlighedserklæringen til mormor.
’Jeg har en pumpe til udlån’, ’En vandstøvsuger udlånes gerne’. ’Husk at tjekke
med jeres forsikringsselskab, om de kan
hjælpe med det hårde arbejde’, ’Hvis
man har en ældre vaskemaskine, som er
druknet, har jeg en opskrift på, hvordan
man kan få liv i den igen’ lød det fra alle
kanter. Hvis du ikke allerede er på kvarterets Facebook side, så skynd dig derind! Det er lige til at blive i godt humør
af!
Helt grundlæggende er vores huse en
stafet, der rækkes videre fra generation
til generation. Bag facaderne, der lever
uforandrede videre på grund af de gode
lokalplaner og regulativer, ændrer vi
hver især en smule på indmaden efter
smag, økonomi og behov. Men ånden i
kvarteret har overlevet og fundet nye
veje – bliv endelig ved med at række videre og række ud mod hinanden. Jeg
glæder mig til at følge udviklingen de
næste 20 år.

Glimt fra sommerfesten 2014
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Landskaber i trapperummet
Af Lise Fogh, redaktør
I et af vores huse findes
en meget usædvanlig skat
– nemlig ca 20 fine malerier på væggene i trapperummet.
Billederne forestiller steder på Østerbro og i det
indre København. Gå selv
på opdagelse i motiverne.

Husets ejere, Jan Væver og
Rita Sørensen, Kildevældsgade 13, mener at vide, at malerierne blev malet i 1930’erne, da der var stor arbejdsløshed, også blandt malere.
Nogle malersvende har så
søgt arbejde ved at dekorere
en trappeopgang.

8

Kilden 2014/3

Dekorationsmalere
Tidligere var det almindeligt at blive uddannet som dekorationsmaler. En dekorationsmalers arbejdsområde var blandt andet at
dekorere indvendige vægge, paneler, døre,
trapper og køkkener. Det krævede, at man
kunne male dekorationer og portrætter, marmorere (efterligne marmor), ådre (efterligne
træ), lasere (en blanding af marmorering og
ådring) og forgylde. Faget kræver således
både kunstnerisk flair og håndværksmæssig

kunnen. For eksempel begyndte Fritz Syberg
sin karriere som dekorationsmaler.
Det var dengang almindeligt med malede motiver på indvendige vægge, selv tarvelige etageejendomme i bro-kvartererne havde dekorationer i trappeopgangene.
Nu kan man uddanne sig som dekorationsmaler via en arbejdsmarkedsuddannelse eller
via efteruddannelseskurser, bl.a. for at kunne
restaurere dekorationer i gamle ejendomme.

Flere
dekorationer …?
Hvordan ser din trappeopgang ud – er der
også fine dekorationer? Måske skjuler de sig
under flere årtiers lag maling.
Kontakt os, så vi kan fotografere disse historiske beviser på det høje faglige niveau i malerfaget.
Kilder:
Rita Sørensen og Jan Væver
Bygningskultur Danmark
Center for Bygningsbevaring i Raadvad

Kilden 2014/3
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Kunst i haverne
Tekst og foto af Ulla Liberg og Per Elvekjær
Samtidig med at vores facaderegulativ
har til formål at skabe et helhedspræg i
kvarteret, er der mange andre måder,
beboerne her gør husene og haverne til
helt deres egne.

Vi er gået på opdagelse i forhaverne og
har fundet mange små kunstværker mere eller mindre skjulte. Måske har du
også glædet dig over nogle af dem på
fotografierne her.

Der findes sikkert flere, som vi ikke
har opdaget. Så send os gerne et
foto eller et tip. Så kan det blive en
lille føljeton i Kilden.

10
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På træudskæringen over
denne dør står der nederst
årstallene 1878 og 1928,
så mon ikke det har været
en gave til et guldbrudepar.
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Kunst i gadebilledet
Vægmaleriet tv er malet af Pia Schutzmann
på hjørnet af Landskronagade og Faksegade.
Udsmykningen er bestilt af Arbejdstilsynet,
hvis gavl det er.
Pia Schutzmann er også portrætmaler og har
blandt andet malet et portræt af Dronning
Margrethe.

Vægmaleriet th findes ikke længere. Det blev
malet i 2011 på Nygårdsvej lige uden for Fitnesscentret. Kunstneren er Shepard Fairey, som også
har malet vægmaleriet på Jagtvej, hvor Ungdomshuset lå. Men begge vægmalerier blev hurtigt ødelagt af graffiti, og her på Nygårdsvej besluttede man åbenbart at male det over.
Shepard Fairey blev kendt, da han tegnede det
berømte protræt af Barack Obama, som blev
brugt i 2008 med sloganet Yes we can.

12
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Fra city til fuglesang
Interview med det nye bestyrelsesmedlem Flemming Toft, N.W. Gades Gade 13

Af Ulla Liberg og Lise Fogh, redaktører
Familien skulle gå meget ondt igennem,
før de kunne flytte ind i kvarteret i november sidste år. I 13 måneder var de
husvilde – først fordi de solgte deres lejlighed med en måneds varsel, og derefter fordi det tog tid at finde det rette
hus, og endelig var der tre måneders
ventetid, før de kunne flytte ind i huset
her i kvarteret.
Men det var det hele værd, mener Flemming Toft: ”Det er en oase, og byen er
alligevel tæt på – man skal bare gå ned
på Østerbrogade. Det er et knudepunkt
rent trafikalt – her er både bus, tog og
snart også metro, og det er tæt på motorvejen. Og da jeg elsker at lave mad,
glæder jeg mig over de gode indkøbsmuligheder.”
Det er noget, som Flemming Toft savnede dér, hvor han boede før. ”Vi boede i
Toldbodgade i 17 år, og nu er jeg blevet
godt træt af trafikstøj og turister. Her i
kvarteret er der stille og fredeligt, og så
kan man endda høre fuglene synge –
hvilken livskvalitet!”.
Strandvejskvarteret blev også accepteret
af familiens to sønner på 18, Johan Emil
og Niels Mathias, som begge går i gymnasiet. De ville nemlig ikke for langt ud
af byen. Og Flemmings kone, skuespilleren Britta Thøgersen Toft, er altid kommet hos familie i kvarteret og holder meget af stedet, og så er hun glad for den
lille have, der følger med. Så alt i alt en
god løsning for alle i familien.

Kilden 2014/3

Jeg savner min stamcafé
Der er dog én ting, som Flemming savner, og det er en stamcafé ligesom den,
han plejede at besøge i Holbergsgade.
”Det synes at være oplagt at åbne en
café i netop dette område, som appellerer til områdets beboere”, siger han og
indrømmer, at der nok er et entreprenant gen hos ham. Han har egen konsulentvirksomhed - er selvstændig.
”Jeg tror, der er en overvægt af det kulturradikale segment, og de ville nok gerne drikke et glas vin, drikke en øl, men
der lader til at mangle et sted, der passer til vores område”. Det undrer ham
også, at der ikke er noget fælles hus el-

13

ler lokale, hvor man kan samle folk, øve
musik eller holde fester.

”Jeg tager min tørn nu, og så lærer jeg
kvarteret at kende”, forklarer han.

Han er oprindeligt jazzmusiker, saxofonist,
men arbejder nu med ledelsesudvikling og
kreativitet. For eksempel eksperimenterer
han med at bruge musik i udviklingsprocesser. Og han kunne godt tænke sig at
spille i en kvintet igen.

Foreløbig har han kun oplevet én generalforsamling, og hvordan beslutninger blev
truffet omkring forskellige sager. ”Da jeg er
ny i bestyrelsen ser jeg frem til bedre at
forstå, hvad bestyrelsens hjemmel er ift.
de beslutninger, der træffes på GF.”

Bestyrelsens rolle

I sin mailadresse kalder Flemming sig
”doctortoft”, og han forklarer: ”Det er for
sjov, men afspejler også, at jeg hjælper
organisationer og de mennesker, der arbejder i dem.”

Flemming blev opfordret til at gå ind i bestyrelsen, og han synes også, det er en
god måde til at forstå, hvordan tingene
hænger sammen og fungerer i kvarteret.

150 års jubilæum for
Arbejdernes Byggeforening
Næste år skal vi fejre, at det er 150 siden, at nogle B&W-arbejdere sluttede sig
sammen for at opføre sunde boliger, som de havde råd til at betale
Der er allerede udarbejdet et projekt og
søgt penge. Formålet er at formidle byggeforeningshusenes særlige kombination
af menneskelig skala, bygningsmæssig
kvalitet og variation, nærhed til både haven og byen, og privatliv kombineret
med forbindelse til fællesskabet.
Udstilling, symposium og publikation
Projektet kommer til at bestå af en udstilling, der viser byggeforeningshusene
og byboligen i hhv. et historisk, et nutidigt og et fremadrettet perspektiv. Dertil
kommer en række byvandringer, bygningsbesøg og events for et bredt publikum, samt et symposium for fagfolk.

Kom med bidrag
Der er derfor behov for, at personer i
hver forening bidrager med at indsamle
materiale om foreningen og dens beboere gennem tiderne. Det kan være fotos,
malerier, erindringer eller konkrete genstande. Desuden skal der skaffes kontakt
til personer, der kan interviewes.
Så hvis du har gode ideer, billeder og/
eller sjove, gamle ting, så må du endelig
kontakte Chris fra bestyrelsen på
pethick@nbi.dk eller 3929 9111.

Hvis muligt, vil man også udgive en
bredt formidlende publikation om byggeforeningshusene og fremtidens bolig.
Projektet gennemføres af Dansk Arkitektur Center i samarbejde med Byggeforeningernes Fællesudvalg, hvor vi også er
repræsenteret.
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Anbefalinger af håndværkere
Et initiativ til at samle og nyttiggøre erfaringer
Af Søren Borch, Bgg 50
Stor interesse for
håndværkeranbefalinger
Kunne det ikke være vidunderligt, hvis vi
kunne samle alle de mange spredte anbefalinger om VVS'ere, malere, vinduespudsere, murere, rengøringshjælp, osv
ét sted, så vi kan genfinde dem?
Håndværkeranbefalinger har klart stor
interesse blandt beboerne i kvarteret. Et
blik på kvarterets Facebook-side viser, at
næsten hvert tredje indlæg handler om
det.
Et system på hjemmesiden
Men på vores Facebook-side forsvinder
indlæg jo hurtigt ud under bunden af
skærmen. I stedet kunne vi bruge Husejerforeningens website, hvor informationerne bliver stående.
Der findes allerede et skema med oplysninger om erfaringer med håndværkere
på kvarterets hjemmeside, se under Dit
hus/Håndværkere. Men strukturen er
ikke optimal, og oplysningerne er ikke
blevet holdt ved lige eller suppleret.

Netværksgruppe om håndværkere
Nogle af os har derfor startet en "Håndværker-netværksgruppe". Vi er ca otte
personer, som mødes for første gang
tirsdag den 30. september kl 20:00 hos
Søren på Berggreensgade 50.
Alle er velkomne til en snak om, hvordan
vi bedst deler anbefalinger af håndværkere, og om hvordan vi bedst lærer af
hinanden.
Vi kunne også lave små adhoc grupper
om aktuelle og specifikke områder, som
fx håndværkere til brandkamsreparationer osv.
Mailliste
Tilmeld dig gerne på haandvaerker@
strandvejskvarteret.dk.
Brug også denne mailliste, hvis du har
anbefalinger eller forslag, og skriv også
til den, hvis du vil med på maillisten, så
du kan følge, hvad der sker.

Kalender 2014

9. november kl. 10,
Brøndrensedag, mødested NWGG 1

27. september kl. 15
Østerbro synger, Krudttønden

Kildens udgivelsesplan

30. september kl. 20
Møde om håndværkererfaringer,
se teksten herover
10. oktober kl. 19
Vivienne McKee gæster
Kildevældsskolen, gratis entré
31. oktober kl. 18.30
Halloween i Strandvejskvarteret
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Kilden nr. 4, 2014 udkommer i december
Frist for indlæg: 30. november
Kilden nr. 1, 2015 udkommer i marts
Frist for indlæg: 8. marts 2015
Indlæg kan sendes til
kilden@strandvejskvarteret.dk
eller afleveres til redaktørerne,
se adresser på bagsiden.
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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

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; Facader, haver
og hegn; Arrangementer

Flemming Toft
Niels W. Gades Gade 13
M 2673 5214
doctortoft@gmail.com
Opgaver:
Gader, fortove og renholdelse;
Affaldshåndtering

Claus Engelsen
H.C. Lumbyes Gade 61
T 3920 3743
henrietteogclaus@hotmail.com
Opgaver:
Hjemmeside

Suppleant
Chris Pethick
Niels W. Gades Gade 34
T 3929 9111
pethick@nbi.dk
Opgaver: Arrangementer;
Kloakker, rotter, el, vand og
graffiti

Suppleant
Merete Hoffmann Munk Nielsen
H.C. Lumbyes Gade 12, 1. sal
M 3093 5496
mhm.nielsen@gmail.com
Opgaver:
Arrangementer

Lars Bjerregaard
Niels W. Gades Gade 44
T 2613 2600
lars.bjerregaard@hotmail.com
Opgaver: Kasserer,
Arrangementer

Lise Fogh
Berggreensgade 50
T 3929 4126, M 5090 9214
Opgaver:
Redaktør Kilden (ansv)
kilden@strandvejskvarteret.dk

Materielkælder i Hornemansgade 36
Ring hverdage kl. 16-18 og aftal tid:
Niels Ingvartsen
2036 2008
Benditte Skyhøj Olsen 2023 6216 (3929 3968)
Jan Væver
2579 3333
Christian Corfixen
2980 0884
Jørgen Frederiksen
2049 1701

Ulla Liberg
Berggreensgade 54
T 3920 0757
Opgaver:
Redaktør Kilden
kilden@strandvejskvarteret.dk

Web-redaktion: Søren Borch, Berggreensgade 50, hjemmeside@strandvejskvarteret.dk
Energigruppen: Jørgen Frederiksen, Kildevældsgade 9, energigruppen@strandvejskvarteret.dk
Trafikgruppen: Adriaan Schelling, H. C. Lumbyes Gade 18, a.h.schelling@gmail.com
16 Hjertestarter: Lene Lerche-Thomsen, Kuhlausgade 13, hjertestart@live.dk
Grønne tage: Susan Eklund, Weysesgade 16, susan_eklund@mail.tele.dk
Konfliktmægling: Christian Werenberg, cw@husenadvokater.dk, 2234 3570
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Leder
Et efterår med forskellige tilbagevendende aktiviteter i vores forening:

reparation. Det bliver søndag den 22.
februar, læs mere s. 8-9.

 Der var igen en fin Halloween-fest i
H.C. Lumbyes Gade

I Østerbrobladet den 15. oktober var der
en oversigt over de 200 hjertestartere på
Østerbro. De har været i brug syv gange
på to år og reddet liv i fem tilfælde.
Vores egen hjertestarter har (heldigvis)
ikke været i brug, men den hænger stadig klar på Kuhlausgade 34. Og Lene
Lerche-Thomsen tilbyder at arrangere
private, tilpassede kurser for beboerne i
vores kvarter.

 Et Energimøde med Hofor
 Brøndrensningsdag for 27 deltagere
 Nogle gader har her i december mindre jule- og gløggarrangementer.
Der er endnu ingen, der har ansøgt om
hegnslegatet. For at inspirere de husejere, der har et B&W smedejernshegn,
har vi været på Nørrebro og talt med
smeden Morten. Han vil godt gå en rundtur i kvarteret, hvor han kan kigge på
folks smedejernshegn og rådgive om evt.

Vi tager lidt hul på jubilæumsåret 2015
med en artikel om, hvordan Arbejdernes Byggeforening startede, og hvor
husene findes, se side 12-13.
Husk, der er nytårsfyrværkeri på torvet
kl. 00.45 og nytårskur kl. 14 i Berggreensgade Nytårsdag.
Husk også, at der er generalforsamling
den 24. februar 2015. Anbefal gode
naboer, at de stiller op til bestyrelsen.
Glædelig december ønsker Ulla og Lise.

I sidste nummer efterlyste vi eksempler på fællesarrangementer i gaderne. Her er et billede
fra den årlige sommerfrokost i Kuhlausgade.
I 2014 blev det regnvejr, så man måtte forlægge festen til et af husene.
Kilden 2014/4, december 2014

Redaktion

Medlemsblad for Husejerforeningen
i Strandvejskvarteret

Lise Fogh (ansv) og Ulla Liberg
Foto: Per Elvekjær m.fl.
Forsidebilledet af Søren Borch på Brøndrensningsdagen

Udgives 4 gange om året. Oplag 450
Tryk: Glumsø Bogtrykkeri A/S
Tidligere numre kan findes på
www.strandvejskvarteret.dk
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Indlæg kan sendes til
kilden@strandvejskvarteret.dk
eller til redaktørerne,
se adresser på bagsiden

2

Nyt fra bestyrelsen
Af Benditte Skyhøj Olsen, formand for bestyrelsen
Halloween
Bestyrelsen har besluttet, at Halloweenarrangementet fremover ”lægges ud” til
beboerne i lighed med fastelavnsarrangementet. Dette betyder, at beboerne i
kvarteret selv står for arrangementet,
dog betaler foreningen fortsat for grillkul, pølser mv.
Bestyrelsen vil sætte en erindring på Facebook i september måned, så beboerne
erindres, og man kan nå at danne et arbejdshold.
Status på arbejdsgrupper nedsat på
generalforsamlingen 2014
Arbejdsgruppe om revidering af facaderegulativ mhp. forelæggelse på
generalforsamling 2015.
Arbejdsgruppen er godt i gang med arbejdet og har sit 4. møde den 4.12.
Arbejdsgruppe om affaldshåndtering
Affaldssorteringsudvalget beskæftiger sig
med, hvordan vi kan medvirke til at udforme de bedste løsninger vedr. organisk
affaldssortering i vores kvarter.
Udvalget består af fire personer, og det
har netop fået et møde i stand med Københavns kommune i starten af det nye
år. Formålet med mødet er bl.a. at undersøge, hvad og hvordan vi kan få indflydelse, og ikke mindst en start på et
forhåbentlig godt samarbejde med Københavns kommune på dette område.

opretholde en arbejdsdygtig bestyrelse
ved et kommende "generationsskifte"
opfordres hermed også andre til at gå ind
i bestyrelsens arbejde. Suppleanter er
med til bestyrelsesmøderne.
Hvis du vil vide, hvordan det er at sidde i
bestyrelsen, er du velkommen til at kontakte et bestyrelsesmedlem – se navn og
adresse på bagsiden.
YouSee – status
Vær opmærksom på, at YouSee ændrer
på kanalerne den 2. december.
Det betyder, at YouSee lukker for DR2 og
DR K som analoge kanaler. Du kan selvfølgelig stadig se dem digitalt. Hvis du
ikke kan se kanalerne efter 2. december,
så er det altså fordi, at du har brugt det
analoge signal.
Derudover er der nogle analoge kanaler,
der flytter plads. Derfor er det nødvendigt at indstille dit TV for at finde den
igen.
Har du brug for bistand, så anbefaler vi
din TV-manual, YouSee’s hjemmeside
eller din altid hjælpsomme nabo.
Lange sagsbehandlingstider i
Københavns kommune

Husk generalforsamling den 24.2.2015
kl. 19.30 – den holdes på kasernen.

I forbindelse med strukturændringen i
Teknik- og Miljøforvaltningen pr. 1. januar 2014 er sagsbehandlingstiden i det
nyoprettede Center for Bygninger blevet
meget lang. Hvor vi tidligere som regel
kunne regne med svar inden for få uger
på ansøgninger, har sagsbehandlingstiden bevæget sig op på flere måneder i
løbet af 2014.

Bestyrelsen er fuldtallig, og dem, som er
på valg, modtager genvalg. Men: For at

Bestyrelsen har haft møde med kommunen om dette. Kommunen meddelte, at

Generalforsamling 2015
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deres sagsbehandlingstider ikke har været helt på plads, men at planen er, at
servicemålet på maks. 20 arbejdsdage
vil være opfyldt fra og med 1. januar
2015.
Gader og veje
Vi har fået lagt en mere langsigtet vedligeholdelsesplan for vores veje. Heldigvis
er de generelt stadig i god stand, og vi
står altså ikke over for større, dyre reparationer. Vi har bedt om et prisoverslag,
så vi kan sætte gang i arbejdet til foråret.
Arbejdernes Byggeforenings
150 års jubilæum
Bestyrelsen må erkende, at vi ikke har
ressourcer til at gå aktivt ind i dette arbejde. Trods flere opfordringer har ingen
uden for bestyrelsen meldt sig til at gå
ind i dette arbejde, og bl.a. derfor er vi
ikke med i arbejdet.

Fyrværkeri nytårsaften og
nytårskur nytårsdag
Vi forventer at holde fyrværkeriet kl.
00.45 og nytårskuren kl. 14 nytårsdag,
som vi plejer.
For at kunne afvikle affyringen forsvarligt ER DER BRUG FOR FRIVILLIGE
TIL AT HJÆLPE TIL. Det er ikke nødvendigt med tidligere erfaring, den eneste betingelse er, at man holder sig
ædru, indtil fyrværkeriet er ”skudt af”.
Der er også mulighed for at hjælpe med
oprydningen nytårsdag.
Hvis du er villig til at give en hånd, kontakt da gerne Chris, 5029 0099, eller
Lars, 2613 2600.
Kommende bestyrelsesmøder:
9.12 2014 samt 4.1. og 27.1. 2015, hvor
bestyrelsen fortrinsvis drøfter beretning
til Generalforsamlingen 2015.

Vinduer, tage og isolering
Stormøde med Raadvad Center for Bygningsbevaring
Tirsdag d. 10. marts 2015 kl 19, Vennemindevej 39
Energigruppen inviterer til en spændende
aften med oplæg af vidende og dygtige
medarbejdere på Center for Bygningsbevaring med følgende emner:
 Skifertaget

Læs mere om Raadvadcentret på
www.bygningsbevaring.dk, og om
Energigruppens besøg på Centret i
Kilden nr. 2, juni 2014,
www.strandvejskvarteret.dk/258

 Isolering af loft og ydervægge
 Vinduer
Tilmelding senest 16. februar
til Jørgen Frederiksen, jorgenff@pc.dk,
eller
energigruppen@strandvejskvarteret.dk.
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Samlet liste over håndværkere
Et af de emner, som oftest bringes op på Facebook, er om håndværkere:
Hvem kender en god VVS’er, elektriker, maler osv. Og fluks er der andre, som
gavmildt deler ud af deres erfaringer.
Men de gode råd på Facebook forsvinder
hurtigt ned under skærmen, og man
glemmer at søge efter dem. Nu har en
lille gruppe samlet denne viden, systematiseret den og lagt den på kvarterets
hjemmeside.
Søren Borch, som er webredaktør i gruppen, forklarer, at der kun omtales håndværkere, som har været afprøvet i kvarteret, og som nogen vil anbefale – eller
evt. advare imod.

Hvis du vil finde
en god håndværker
Gå ind på strandvejskvarter.dk,
vælg menupunktet ”Dit hus”. Her
finder du nederst link til Håndværkere, hvorfra du kan linke videre til
den type håndværker, du søger.
Øverst står en liste over de håndværkere, som er blevet anbefalet.
Nedenunder kan du se hvem, der
har anbefalet og hvorfor.
”Fordelen er jo, at vi får adgang til en
række håndværkere, som andre har været tilfredse med, og som kender vores
huse og de specielle forhold, der gælder.
Det betyder bl.a., at de bedre kan give
realistiske tilbud. Vi bringer derimod ikke
reklamer fra håndværkerne selv – en
anbefaling skal komme fra en beboer.”
Meningen er, at håndværkersiden skal
være aktuel, ved at den hele tiden suppleres. ”Foreløbig har vi lavet lister over
de seks mest efterspurgte typer hånd-
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værkere, og som en start har vi kopieret
anbefalinger fra Facebook ind på håndværkersiden”, siger Søren. ”Og jeg vil
bede alle om at skrive deres anbefalinger
direkte ind på hjemmesiden og ikke kun
på Facebook – det er meget enkelt. Jo
flere der bidrager, des mere værdifulde
bliver listerne.” /lf
Link: www.strandvejskvarteret.dk >
Dit hus > Håndværkere

Hvis du vil anbefale
en god håndværker
Gå ind på strandvejskvarter.dk, vælg
menupunktet ”Dit hus”. Her finder du
nederst link til Håndværkere.
Vælg den relevante type håndværker,
og opret en ”Kommentar”, hvor du
skriver, hvem du vil anbefale og
hvorfor.
Notér også dit navn og evt. mail, så
andre kan få uddybende information.
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Ny i kvarteret – og i bestyrelsen
Merete Hoffmann Munk Nielsen, H.C. Lumbyes Gade 12, er suppleant i bestyrelsen siden februar 2014. Familien er faldet godt til, og hun synes, at de bor i
det bedste byggeforeningskvarter.
Af Ulla Liberg og Lise Fogh
Merete, hendes
mand Jens og lille
Frederik har kun
boet i kvarteret
siden 1. juli 2013,
og de er meget
glade for det. ”Det
er jo et dejligt
sted”, siger Merete
og smiler. ”Jeg synes, det er det
bedste byggeforeningskvarter, fordi det har en bedre
beliggenhed end
de andre.” Hun
kendte området,
fordi hun boede i
Hellerup, mens
hun var teenager.
Merete har været
på barselsorlov
med Frederik siden februar i år, og hun
har nydt at være i mere grønne og rolige
omgivelser, end ved Skt. Hans Torv,
hvor hun boede før. ”Når jeg kommer
cyklende ind i kvarteret her, falder armene på plads, og skuldrene slapper af”,
beskriver hun meget sigende.
Huset, hun bor i, er delt i to andelslejligheder, og hun bor med familien på 1. og
2. sal. ”Men jeg kunne godt tænke mig
at få et helt hus engang, hvis vi får et
barn til”, siger hun og kigger på Frederik, som ligger tilfreds og leger på gulvet. ”Nogle gange kan jeg også godt
savne rumfornemmelsen af større rum.
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Jeg er dog meget glad for, at vi har forhaven, hvor vi kan sætte os om aftenen
med et glas rødvin og slappe af.”
Suppleant i bestyrelsen
”Det er rigtig sjovt at være i bestyrelsen”, siger Merete med eftertryk, og hun
er lidt flov over, at hun indtil videre ikke
har udrettet så meget, fordi hendes nye
rolle som mor har krævet næsten al tid.
”Der er et godt fællesskab, og det er
nogle dejlige mennesker. Desuden er det
en god kombination af nye og dem, der
har været i bestyrelsen i mange år – vi
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ville ikke kunne gøre ret meget uden den
viden, som de erfarne har.”
Hun kan godt lide at engagere sig, og så
er bestyrelsen en god måde at lære
kvarteret at kende på. ”Det betyder også, at man bliver mindet om, at det er et
særligt sted, vi bor.”
”Desuden har jeg et ønske eller måske
nærmere en drøm for kvarteret. Jeg
kunne ønske mig, at der var en velkomstkomité, måske en fra hver vej,
som kom forbi og sagde velkommen, når
der kom nye indflyttere. Måske kan det
være en opfordring til mig selv og andre.
Jeg er selv blevet taget så utrolig godt
imod på vejen - alle er så søde til at sige
hej til Frederik og spørge, hvordan det
går.”
Paptallerkener eller musselmalet
Merete synes, at der er et godt sammenhold i hendes del af H.C. Lumbyes Gade,
og hun har allerede spottet en familie
med et barn på samme alder som Frederik. ”Vi har talt om at købe en sandkasse
til sommer”.

Hun er opmærksom på forskellen mellem
syd- og nordgaderne, i den forstand at
sydgaderne er længere væk fra aktiviteterne, der ofte foregår i Berggreensgade.
Derfor er hun så glad for, at Halloween
udgår fra H.C. Lumbyes Gade.
Ved sommerfesten i august oplevede
hun og hendes mand en pudsig forskel
mellem nye og gamle beboerne. De kom
selv hen til den store fællesspisning med
nogle paptallerkener, et par pølser til
grillen, og ville så købe øl ved fadølsanlægget. De blev derfor lidt overraskede,
da de opdagede, at mange andre havde
dækket fine borde ”med musselmalet
porcelæn og Barolo”, som Merete udtrykker det. ”Forskellen skyldes nok, at
nogle har boet her i masser af år, mens
andre er unge, nyindflyttede børnefamilier, ligesom os.
Og det kan være svært at komme alene
første gang, så jeg vil foreslå, at man
aftaler med nogen fra sin egen gade at
gå derhen sammen”, anbefaler Merete –
og det råd sender vi hermed videre.

Mere havekunst

Her har børnebørnene været i gang — simpelt og meget virkningsfuldt.
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Smedejernshegn: skal, skal ikke
Sådan tænker du måske, hvis du er blandt dem, der har et af de originale smedejernshegn ud til gaden. For at lette beslutningen for og imod restaurering af
hegnet, har vi besøgt en smed, som ved, hvad det indebærer
Morten Væver tager imod i sit værksted
på Nørrebro. Vi bliver stående op under
hele besøget, for Morten gør straks opmærksom på, at man bliver snavset,
hvis man sætter sig eller lægger sit tøj
et sted på værkstedet.
Kan det betale sig
”Hvis man vil totalrestaurere et hegn, er
det jo et spørgsmål om smag – men også om økonomi”, siger Morten. ”Man er
nødt til at tage hegnet ned, for arbejdet
må foregå på et værksted. Man kan godt
lave mindre reparationer på stedet – fx
få en låge til at lukke ordentligt eller lignende. Men en totalrestaurering vil nok
være lige så dyr som at få sat et nyt
hegn op. Så må man jo vurdere, hvor
meget man lægger vægt på historien
Faktaboks
Sådan restaurer man
et smedejernshegn

 Først afmonteres hegnet
 På værkstedet bliver det sandblæst for at
få al rust og gammel maling af

 Så fjernes evt. dårlige dele og nye dele
indsættes

 Derefter bliver hegnet metalliseret
 Til sidst bliver det grundet og malet to
gange

 Og så monteres det igen.
Hele processen tager 2-3 uger.
Fordelen ved et smedejernshegn er, at det –
i sammenligning med et plankeværk – er
langt mere holdbart, og desuden har det
(eller kan få) et unikt design.
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Foruden hegn laver Morten også finere ting,
fx møbler som han både designer og bygger.
Desuden samarbejder han med arkitekter og
designere og fremstiller fx metaldele til møbler.

om, at hegnet oprindeligt er lavet af
B&W-smedene.”
Hvis man vælger totalrestaurering, kan
man søge tilskud fra foreningens Hegnslegat, se faktaboksen.
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Faktaboks
Hegnslegatet
Sådan kan du søge tilskud til restaurering af
dit smedejernshegn:
Der er i alt foreløbig afsat 20.000 kr. Ejere af
de gamle B&W hegn, som ønsker at restaurere hegnene, kan søge et tilskud på indtil
10.000 kr. pr. hegn til restaureringen. Der
kan maksimalt opnås dækning af 50 pct. af
de samlede udgifter, og det er en forudsætning for tilskud, at man har søgt og fået
eventuelt tilsagn, inden arbejdet sættes i
gang. Bestyrelsen vurderer i hvert enkelt tilfælde, om der kan gives tilskud.
Ansøgning sendes til bestyrelsen (bestyrelsen
(at)strandvejskvarteret.dk). Der har endnu
ikke været nogen ansøgere.
Læs mere: www.strandvejskvarteret.dk/102/
article/957/272/, hvor der også findes fotos
af hegnene.

Stor erfaring med smedejernshegn
Morten er vokset op i vores kvarter, og
han gik i lære på et værksted lige over
for Kartoffelrækkerne, så han kender udmærket til byggeforeningshuse og deres
hegn. ”Jeg har også lavet flere hegn til
Kartoffelrækkerne”, forklarer han og vi-

ser os nogle tegninger med forslag til
design af et nyt hegn. Så hvis hegnet
ikke står til at redde, kan man altså godt
få lavet et nyt.

Få en vurdering
Morten har tilbudt at se på hegnene i
kvarteret med henblik på, om de kan restaureres. Så hvis du har et smedejernshegn, anbefaler vi, at du møder op søndag den 22. februar kl. 11 på Kildevældsgade nr. 13. Morten vil så gå med
rundt og give sin professionelle vurdering
af, hvad der skal gøres ved de aktuelle
hegn.
Tilmelding til dette arrangement skal ske
senest den 15. februar til Mortens
mail: Smedelab@gmail.com. /ul & lf

Trappemaleri
Efter artiklen i Kilden om
de flotte malerier i Rita og
Jans trappegang har vi
fået en henvendelse om
endnu et hus med et trappemaleri, nemlig Niels W.
Gades Gade 39. Her sidder maleriet under trappevinduet, og der står K.
Jensen 1916 på det.
Bemærk også, at trappeopgangen har et panel af
flotte gamle, grå fliser
med en sort bort.
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Beboerstafetten:

Det store i det små
eller Verdensrevolutionen, som jeg husker den
Af Troels Toftkær, Kildevældsgade 25

Sandsynligvis er det kun de færreste,
som har spekuleret på, hvordan vores
kvarter hænger sammen med verdensrevolutionen. Ja, måske er det efterhånden
kun de færreste, der overhovedet tænker
på verdensrevolutionen. Men sådan har
det ikke altid været.
I slutningen af 1960'erne og begyndelsen
af 70'erne byggede studenterne barrikader og sloges med politiet i Paris, Berlin
og på det ene universitet efter det andet
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i USA. Også i København var
der rav i den, universitetet
blev besat, og nogle studerende drak rektors portvin og
røg hans cigarer. Det var tider med opbrud over en bred
front, i forhold til de traditionelle autoriteter, til kønsroller, samlivsformer og til,
hvad der skulle være privat,
og hvad der skulle være fælles. Det var et særligt træk
ved dem, der ville have forandring og opgør, at de ofte
forstod at sætte deres ønske
og gøremål, så trivielle de
end kunne tage sig ud, ind i
en større sammenhæng og
mening. For eksempel kunne
man sige, at man som venstreorienteret naturligvis
skulle køre på cykel - thi på
den måde støttede man ikke
monopolkapitalismen og
dens produktion af olie og
benzin. Af samme grund var
brændeovne gode. Og når monopolkapitalismen på den måde fik sat stolen for
døren, så var det et skridt på vejen til
den socialistiske revolution. Det store i
det små.
Her i kvarteret blev der ikke bygget barrikader, og forholdet til politiet drejede
sig om færdselsloven. Men mange var
ikke desto mindre grebet af tidens tanker
om revolutionær forandring - og omkring
lige så mange var imod! I løbet af
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60'erne var der kommet en del nye beboere til, og de skilte sig ud fra de ældre
og mere traditionsbeviste. Det var de
"langhårede", unge, halv- eller helstuderede røvere med ideer om noget meget
mere fælles - mod de ældre, besindige,
typisk faglærte håndværkere, som satte
en ære i at enhver fejede sin del af fortovet og rendesten og holdt hus og have
i orden. Ved en generalforsamling i første halvdel af 70'erne blev jeg selv valgt
ind i foreningens bestyrelse sammen
med et par af de andre "nye". Vi havde
mange ting på programmet, men vi havde ikke flertal. Derfor måtte vi langt ad
vejen affinde os med tingene, som de
var, dvs. som de altid havde været. Men
da vi nu var blevet valgt, skulle vi naturligvis have opgaver. Min blev at vedligeholde foreningens udhængsskab på hjørnet af Kuhlau-Kildevæld. Til den ende fik
jeg udleveret en lille flaske med træolie,
som dette skab skulle smøres med en
gang om ugen. Dertil et stykke grønt filt
til bagbeklædningen i skabet for det tilfælde, at et stykke af det gamle skulle
udskiftes. På den måde var der orden på
sagerne, og man passede godt på foreningens ejendom.
Men allerede på næste generalforsamling
vandt de "nye" flertallet, og så skulle der
ske noget. Der skulle trafikreguleres til
fordel for børn, gående og cyklister. Kildevældsgade skulle lukkes omkring torvet, som til gengæld skulle brede sig ud
til alle sider, helst med en eller to legepladser. De små gader skulle naturligvis
gøres til "stillegader" og udstyres med et
stykke "fællesareal" med sandkasser til
børnene og borde til fællesspisning. Og
sådan set burde foreningen købe et hus,
som skulle stilles til rådighed for afholdelse af fællesarrangementer...

det private. Men det var langtfra alle beboere, der så sådan på det. For mange
var alene tanken om noget mere fælles
stærkt provokerende. "Hvad er de ude
på"? spurgte man. Der måtte stikke noget under. Et nyt Christiania? Et angreb
på den private ejendomsret? Nogle mente også at kunne se, at de "nye" hverken
passede have eller hus, som det burde
passes, og de så det som tegn på, at noget mere fælles ville være den sikre vej
til foreningens både økonomiske og moralske ruin. Det lå i tiden at se det store i
det små.
Der var store og ofte dramatiske modsætninger. Der var stormfulde generalforsamlinger, men det varede ikke ved.
Efter et par år begyndte man at kunne
snakke med hinanden over kulturkløften,
godt hjulpet på vej af formand Ole
Faurhøj, som nok ville have forandringer,
men som først og fremmest havde et
praktisk syn på sagerne. Han mente, det
gik bedst uden alt for meget revolutionssnak.
Planer om lukning af Kildevældsgade
stødte på beslutsom modstand fra de
handlende, som mente, det ville gå ud
over deres næring, og mange beboere
var ganske enige og ville ikke have lukket gaden. Det ville kommunen heller
ikke, og efter mange og lange forhandlinger blev det til brolægningen på torvet
og de firkantede bede med beplantning,
som vi har i dag. Der blev heller ikke
købt noget "fælleshus"- det ville blive alt
for dyrt. Men Berggreensgade blev lukket i den østlige ende, og syd for Kildevældsgade fik hver af gaderne et stykke
"fælles", hvor der de fleste steder står
sandkasser og borde til fri afbenyttelse og det var så tæt, vi kom på verdensrevolutionen i vores kvarter.

I den nye bestyrelse blev det fælles anset for at være af en højere kvalitet end
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Arbejdernes Byggeforening
Hvorfor hedder det byggeforeningshuse, og hvordan fungerede
foreningen oprindeligt?
Af Lise Fogh, Bgg 50
Starten på Arbejdernes Byggeforening
dateres som regel til onsdag den 25. oktober 1865, da lægen F.F. Ulrik holdt et
foredrag med titlen: ”Smaafolks Selvhjælp og Samarbejde i andre Lande” for
en gruppe arbejdere på skibsværftet
Burmeister og Wain.
Baggrunden var den store indvandring til
byerne i forbindelse med industrialiseringen og de hastigt opførte, dårlige lejekaserner. Risikoen ved disse boliger havde
vist sig under den koleraepidemi, som
netop havde hærget byen i 1853 med
mange dødsfald til følge – især i de fattige boligkvarterer. Ulriks anbefaling var
derfor, at arbejderne skulle slå sig sammen og således støtte hinanden i en
bygge- og spareforening.
Både F.F. Ulrik og lægen Emil Hornemann havde rejst rundt i Europa og set
forskellige nye boligkvarterer, som lagde

vægt på lys og luft, og ”Lægeforeningens
Boliger” (Brumleby) var allerede blevet
opført i perioden 1853-57.
Ulriks foredrag vakte stor opmærksomhed, og der blev afholdt flere møder med
arbejdere, og i februar 1866 var foreningen en realitet. Også en række velhavende borgere, som ville støtte planerne
med at opføre sunde boliger, meldte sig
ind.
Fx lovede Etatsråd Holmblad at skænke
en grund på 7.000 m2 på Amager, hvis
kommunen ville påtage sig fattig- og
skoleudgifter til de nye beboere. Det blev
til det første byggeforeningskvarter i
Sverrigsgade, og de første 10 huse var
klar allerede i 1867.
Derefter fulgte seks byggerier i løbet af
de næste 36 år. Hus nr. 1000 ligger her i
vores kvarter, nemlig Heisesgade 33.

Faktaboks
Byggeforeningskvarterer i København:
1867-1871

32 huse i Sverrigsgade, Brigadevej og Finlandsgade

1868-1868

12 huse i Schønbergsgade (nedrevet)

1870-1872

45 huse i Gernersgade, Krusemyntegade og St. Pauls Gade

1874-1877

49 huse på Olufsvej og Øster Allé

1873-1889

480 huse i Farimagsgadekvarteret (Kartoffelrækkerne)

1886-1891

235 huse i Vesterfælledvejkvarteret (Humleby)

1892-1903

393 huse i Strandvejskvarteret
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Dette billede er fra 1916, da man
indviede mindemonumentet på
vores torv for de herrer F.F. Ulrik
og Moses Melchior.
Lægen F.F. Ulrik var en af initiativtagerne til byggeforeningen,
og grosserer Moses Melchior havde været formand for foreningen.

Uplettet rygte og lodtrækning
Byggeforeningen fungerede på den måde, at man kunne blive medlem, hvis
man havde et ”uplettet rygte”. Medlemsskabet kostede 1 rigsdaler i indskud.
Derudover betalte man et ugentligt bidrag på 1 mark til foreningens kasserer.
Allerede fra 1867 kunne kvinder købe
andele, og siden også børn. Det var muligt at købe op til 10 andele. Hvis man
købte flere andele, øgede man sine
chancer ved lodtrækningen.
Det foregik nemlig sådan, at efterhånden
som husene blev færdigbyggede, trak
man lod blandt andelshaverne. Indmeldelsen var bindende i 10 år, og man
kunne kun melde sig ud, hvis man flyttede udenbys.
Medlemsindbetalingerne og de lån, foreningen kunne optage, blev brugt til at
finansiere opførelsen af husene. Når et
hus var færdigbygget, blev det takseret
af bestyrelsen og to uvildige taksatormænd. De bestemte prisen for den kommende ejer og lejens størrelse, hvis en
lejlighed blev lejet ud. Så trak man lod
blandt medlemmerne – de skulle have
været medlem mindst ½ år og indbetalt
mindst 10 rigsdaler i medlemsbidrag for
at deltage.
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Den, som vandt huset, skulle afdrage
prisen, som i begyndelsen lød på 2.000
rigsdaler, over 25 år, og de første 10 år
måtte man ikke tage lån i huset eller
sælge det. Man måtte dog godt leje en
lejlighed ud til et andet medlem af foreningen.
For dem, som aldrig vandt et hus (og det
var de fleste), fungerede foreningen som
en slags sparekasse, da der årligt blev
tilskrevet renter. Og det var en udmærket opsparing. Birgit Jacobsen fra Kuhlausgade 8 fortalte Kilden, at det var den
bedste opsparing, hun havde haft.

Kilde: Kartoffelrækkerne af Olav Harsløf
og Anne Røssell, udgivet af Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade, 2010

Formålsparagraf for
Arbejdernes Byggeforening —1865
Under navnet ”Arbejdernes Byggeforening”
er der sammentraadt en Forening med det
Formaal at opspare Kapital, som tillige med
de Laan, der maatte kunde erholdes, blive
at anvende til Foreningens Medlemmer i
Kjøbenhavn og nærmeste Omegn, hvor passende Byggegrunde kunde erholdes, at opføre Boliger til Bortleje og senere til Ejendom.
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Postkort
Redaktørerne har
overtaget en række
fotografier fra kvarteret. Her et par gamle
postkort — desværre
uden årstal.

Kildevældsgade
ved Anlæget

Landskronagade

Hornemannsgade, set fra
Østerbrogade.
Nu ligger apoteket på hjørnet
til venstre
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Skybrudskortet

I sidste nummer af Kilden bragte vi på
forsiden et kort over vandskaderne efter
skybruddet den 31. august i år.

Kalender 2015
1. januar 2015 kl. 00.45
Fyrværkeri på Torvet
1. januar kl. 14
Nytårskur, mødested
Berggreensgades østlige ende.

Siden da har endnu flere husejere indberettet deres situation til Bo Overgaard,
som derfor har opdateret kortet.
10. marts kl. 19
Møde med Center for Bygningsbevaring,
se side 4

Kildens udgivelsesplan
Kilden nr. 1, 2015 udkommer i marts
Frist for indlæg: 8. marts 2015

15. februar kl. 14
Fastelavn

Kilden nr. 2, 2015 udkommer i juni
Frist for indlæg: 24. maj 2015

22. februar kl. 11
Tur i kvarteret ang. smedejernshegn

Indlæg kan sendes til
kilden@strandvejskvarteret.dk
eller afleveres til redaktørerne;
se adresser på bagsiden.

24. februar kl. 19.30
Ordinær generalforsamling
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Formand
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Jan Væver
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Opgaver:
Facebook-gruppe; Facader, haver
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Flemming Toft
Niels W. Gades Gade 13
M 2673 5214
doctortoft@gmail.com
Opgaver:
Gader, fortove og renholdelse;
Affaldshåndtering

Claus Engelsen
H.C. Lumbyes Gade 61
T 3920 3743
henrietteogclaus@hotmail.com
Opgaver:
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Suppleant
Chris Pethick
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T 3929 9111
pethick@nbi.dk
Opgaver: Arrangementer;
Kloakker, rotter, el, vand og
graffiti

Suppleant
Merete Hoffmann Munk Nielsen
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M 3093 5496
mhm.nielsen@gmail.com
Opgaver:
Arrangementer

Lars Bjerregaard
Niels W. Gades Gade 44
T 2613 2600
lars.bjerregaard@hotmail.com
Opgaver: Kasserer,
Arrangementer

Lise Fogh
Berggreensgade 50
T 3929 4126, M 5090 9214
Opgaver:
Redaktør Kilden (ansv)
kilden@strandvejskvarteret.dk

Materielkælder i Hornemansgade 36
Ring hverdage kl. 16-18 og aftal tid:
Niels Ingvartsen
2036 2008
Benditte Skyhøj Olsen 2023 6216 (3929 3968)
Jan Væver
2579 3333
Christian Corfixen
2980 0884
Jørgen Frederiksen
2049 1701

Ulla Liberg
Berggreensgade 54
T 3920 0757
Opgaver:
Redaktør Kilden
kilden@strandvejskvarteret.dk

Web-redaktion: Søren Borch, Berggreensgade 50, hjemmeside@strandvejskvarteret.dk
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, cw@husenadvokater.dk, 2234 3570
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Leder
Der falder våd sne udenfor, mens dette
skrives, men når bladet udkommer, har
foråret forhåbentlig taget over.

det er endnu en god grund til at passe på
vores huse og overholde facaderegulativet.

Det var næsten en forårsdag, da en lille
gruppe fra kvarteret en søndag i februar
vandrede rundt og så på smedejernshegn. Smeden Morten Væver gav mange
gode råd. Mange af gruppens hegn var
ret medtagede og ville kræve en grundig
og dermed dyr renovering. Der er endnu
ikke brugt nogle penge fra det hegnslegat, vi har i foreningen til dette formål.
Undervejs på turen kiggede vi også på
andre former for renovering af husene.

Hvordan man bedst bevarer husene, var
temaet på mødet den 10. marts med en
ekspert fra Center for Bygningsbevaring i
Raadvad, læs side 11.

Det var også hovedemnet på årets generalforsamling, som til gengæld var
en mindre positiv oplevelse. Der var gjort
et grundigt forarbejde til ændringer i facaderegulativet, men behandlingen af det
blev en træg og langsommelig affære.
Men nu er det nye regulativ vedtaget,
som det fremgår af bestyrelsens referat.
Så kan vi forhåbentlig fremover få mere
positive diskussioner om, hvordan vi udvikler og bevarer vores dejlige kvarter.
En artikel i Politiken den 8. marts har
overskriften ”Der er mange penge i kulturarven”. Der står bl.a., at enfamilieshuse, der er vurderet som bevaringsværdige, bliver solgt 30 % dyrere end
huse, der ikke er bevaringsværdige. Så

Men der er også en verden uden for
kvarteret, som vi kan opleve sammen.
Christian Sonne vil den 22. marts vise
rundt i det nye Nordhavnskvarter, se
side 7.
Sådanne møder og ture giver udover den
aktuelle ny viden også mulighed for at
tale med nogen, man kun har set flygtigt
på sin gang gennem kvarteret.
Forårshilsner fra Lise og Ulla

Gårdbutik i
Kuhlausgade.
Læs mere
om grønne
muligheder
og ”urban
gardening”
side 4
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Medlemsblad for Husejerforeningen
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Indlæg kan sendes til
kilden@strandvejskvarteret.dk
eller til redaktørerne,
se adresser på bagsiden
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Nyt fra bestyrelsen
Foreningen havde sin ordinære generalforsamling den 24. februar 2015. På generalforsamlingen fremlagde vi et nyt
udkast til facaderegulativ, som var blevet
udarbejdet af den arbejdsgruppe, der
blev nedsat på sidste års generalforsamling.
Arbejdsgruppen bestod af 4 husejere
uden for bestyrelsen og 2 bestyrelsesmedlemmer. Arbejdsgruppen har været
præget af stort engagement og seriøse
drøftelser.
Derfor var det også glædeligt at opleve
den meget seriøse og livlige diskussion,
som kom til udtryk på generalforsamlingen. Der var mange meninger, men det
var tydeligt, at husejernes holdninger var
båret af et ønske om at bevare vores huses særpræg.
Generalforsamlingen vedtog, at det fremover ikke er tilladt at etablere franske
altaner i tagetagen, dvs. på 2. sal. Dette
forbud er alle husejere nu omfattet af, da
alle er omfattet af facaderegulativet.
Derudover vedtog generalforsamlingen et
ændringsforslag om, at det i forbindelse
med tagrenovering bliver tilladt at hæve
taget med 6,5 cm for at få plads til at
fast undertag med tagpap, klemliste og
lægter. Der var også andre mindre ændringer til forslaget, der blev vedtaget.
OBS: De vedtagne ændringer til det
fremlagte forslag er blevet sendt til kommunen, som her ved redaktionens slutning netop har oplyst, at de mener, at
beslutningen om at gøre det muligt at
hæve taget med 6,5 cm. er i strid med
lokalplanen, og at det i øvrigt vil betyde,
at brandkammen skal forhøjes. Vi skal
nok informere nærmere om det på hjem-
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mesiden og i Kilden, når vi har fået drøftet det med kommunen og i bestyrelsen.
Når vi har kommunens tilbagemelding på
de øvrige ændringer, så udsender vi det
nye facaderegulativ til alle, og det vil blive lagt på vores hjemmeside med tegninger og lignende.
En anden vigtig beslutning, som generalforsamlingen tog, var, at husejerforeningen ikke medvirker til dækning af udgifter, som er knyttet til den enkelte husejers kloak- og rotteproblemer. Det betyder, at risikoen for og vedligeholdelsen af
den enkelte ejendoms kloakker og eventuelle rotteproblemer fremover alene påhviler husejeren.
HUSK, at det kan være en god anledning
til at få tjekket, om din bygningskasko
omfatter rørforsikring.
Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig således:
 Formand: Benditte Skyhøj Olsen
 Næstformand:
Ole Graugaard
 Medlemmer: Jan
Væver, Flemming
Toft og Anton
Greiffenberg
 Suppleanter:
Claus Engelsen og
Merete Hoffmann Munk Nielsen
Ansvarsområder er uændrede, dog har
Anton fremover udelukkende Facebook
og arrangementer.
Bestyrelsen ønsker alle et godt forår.
Hele referatet fra generalforsamlingen kan læses i Kilden, se side 12.
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Grøn Puls i Strandvejskvarteret
Har du bemærket den lille ”gårdbutik” på Kuhlausgade 32 med et Dannebrogsflag og en kurv med jordskokker og vintergækker? Hvem bor mon der, tænkte
vi, da vi passerede en dag i det meget tidlige forår. Det gør Jørgen Dahl Madsen
og Hanne Damm, og de har netop udgivet en bog sammen. Vi besøgte dem og
talte med Jørgen.
Af Ulla Liberg og Lise Fogh
Jørgen og Hanne har sammen
udgivet bogen ”Grøn puls” med
undertitlen: ”Dyrk i byen – mellem fliserne, på stenbroen, altanen, taget, gaden …” Mens Jørgen giver gode råd og skriver om
eksempler på projekter rundt om
i byen, fokuserer Hanne især på
børn og kreative processer. Hun
har i mange år arbejdet som børnehaveklasseleder. På det ”Farmers marked”, som de sammen
arrangerede ved Svanemøllehallen sidste forår, fik børn mulighed
for at dekorere plantebeholdere med
genbrugsmaterialer, ”kitsch og glimmer”,
til den tomatplante, som de så fik med
hjem. Det var en stor succes.
Grøntsagerne og planterne i ”gårdbutikken” kommer fra det, som Jørgen
kalder ”Danmarks mindste økologiske
landbrugsejendom” – det er nemlig en
sommerhushave ved Torup. For at kunne
levere grøntsager og krydderurter til
økologiske restauranter er deres have
certificeret; så hvert år kommer der en
kontrollant fra Plantedirektoratet for at
tjekke, at de ikke anvender pesticider
eller kunstgødning.
Jørgen er en grøn græsrod, som lever af
at være konsulent inden for energi, miljø
og økologi. For eksempel var han ansvarlig leder af Københavns Miljøfestival i
fem år. Den dag, vi besøgte ham, skulle
han videre til et byggeri på Østerbro,
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hvor han står for et større haveanlæg
med bede og træer. Desuden tog han en
kurv fuld af vintergækker fra Torup med
derhen for at sætte dem i jorden. Han
går som regel også med blomstrefrø i
lommen, som han diskret lægger i jorden
rundt omkring i byen.
Guerilla gardening
Et af Jørgens initiativer med guerilla gardening er lykkedes over al forventning.
Han og en ven syntes, at Odensegade
trængte til noget grønt. Derfor plantede
de nogle mynteplanter foran et par af
restauranterne i kvarteret. Så blev de
indkaldt til møde i kommunens gartnerafdeling. Kommunen mente, at det var
bedre at gå ”professionelt” til værks, så
nu er der kommunale bede i hele Odensegade. ”Lad os gøre det samme på
Østerbrogade”, siger han og fortæller, at
kommunen allerede i 2001 havde en
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plan om at plante træer på hele Østerbrogade – men træerne nåede kun indtil
Jagtvej. Derfra og nordpå blev der ikke
plantet et eneste træ.
Det er en hjertesag for Jørgen at få træer
på Østerbrogade, så den bliver som en
allé. Desuden understreger han de miljømæssige fordele ved træer. ”Hvert træ
sparer klimaet for et ton CO2 i træets
levetid. Træerne i byen optager CO2 fra
luften, og desuden skaber de renere luft
ved at binde støv og skabe ilt.”
Vi nævner problemet med at have træer
i vores eget kvarter, fordi de let bliver for
høje og dermed giver skygge hos naboer
og bagboer. ”Ja, det er et dilemma. Men
så kan man vælge et træ, som kan tåle
at blive topbeskåret”, foreslår Jørgen.
I deres egen baghave har de plantet et
kirsebærlaurbærtræ, for det er grønt hele året og bliver ikke så højt.
Spis kvarteret
Desuden går Jørgen ind for, at man dyrker noget, der også kan spises. Han mener, at det er oplagt at udnytte jorden på
den måde, ”og børn elsker at lave have
og lægge frø i jorden og se det vokse”.
Man kan begynde med krukker med
krydderurter. På spørgsmålet om, hvorvidt jorden og luften her i byen er ren
nok til det, er svaret, at luften er blevet
renere, efter at bilerne har fået monteret
filtre. Jorden i vores område er klassificeret som lettere forurenet, men det er ikke sundhedsskadeligt at dyrke grøntsager og urter i små mængder. Jørgen har
fået analyseret jorden i deres egen have,
og analysen viste, at jorden ganske rigtigt er lettere forurenet.
”Og ellers kan man hente ny jord på
genbrugspladsen, den er rigtig fin til
krukker og plantekasser. Og den er certificeret”.
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I bogen ”Grøn puls” er der forslag til konkrete grøntsager og blomster, som man
med fordel kan plante i små byhaver. Fx
har Jørgen erfaring for, at jordskokker er
meget lettere at dyrke end kartofler, og
man kan have grønkål i en potte, så man
har grønt vitamintilskud hele vinteren.
”Og mynte er meget nem at dyrke – den
kan både bruges til te og til Mojito”, smiler Jørgen. ”Men husk at skylle alt grundigt, skræl jordskokkerne og vask børnenes hænder.”
Haven som terapi
I bogen omtales eksempler på haver og
grønne projekter rundt om i byen, fx
Tagtomat på Nørrebro (www.tagtomat.
dk) og det nye Østergro – et 600 m2
stykke bylandbrug i Æbeløgade, som
man kan besøge og blive inspireret af
(www.klimakvarter.dk/tagfarmenostergro/).
Han fortæller også om Terapihaven
Nacadia i Hørsholm, som bruges til behandling af stressramte voksne og krigsveteraner med PTSD. ”Vores små haver i
Strandvejskvarteret er oplagte som terapihaver. Mange mennesker er stressede
for tiden, derfor er det vigtigt med de
grønne nicher. Blot fem minutter i en have forbedrer dit mentale helbred og svarer til en times meditation indendørs”,
forklarer Jørgen.
Frodigt kvarter
Vi taler om Områdefornyelsens projekt
på Tåsinge Plads, som er blevet meget
vellykket. ”Men så er der Boulevard de
tristesse” – sådan kalder han Vennemindevej, ”der er ikke ét grønt strå på den
vej, selv om den går mellem Kildevældsparken og Fælledparken. Tænk, hvis den
blev en grøn korridor, som forbandt de to
parker.”
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Der er flere grønne ideer:
”Vores eget kvarter er jo
allerede meget grønt, men
bevoksningen midt på torvet er blevet nedslidt og
trist. Det er kommunen,
som passer det, men de
har ikke afsat de nødvendige midler, så de udfører
kun nødværge. Midterpladsen skal gøres frodig.
Husejerforeningen bør
træde ind og foreslå eksperimenter, evt. med tilskud”. Helst ville han, at
man kunne lukke torvet
af, når der er arrangementer som loppemarked
og børnedag på pladsen.
”Og tænk, hvis der var en
sommercafé …”
Grøn pulje
Jørgen har flere visioner
for, hvordan kvarteret kan
blive endnu grønnere og
frodigere: ”Man kunne
fjerne fortovene, der er jo alligevel ingen, der går på dem. Gaderne skulle laves til stillegader med ét stort gangareal.
Så kunne der blive plads til højbede,
blomsterkrukker og borde, og samtidig
alligevel plads til at spille fodbold og parkere. Det er vigtigt at bevare fleksibiliteten.”
Faktaboks
Grøn Puls, Dyrk i byen – mellem fliserne, på
stenbroen, altanen, taget, gaden …
Af Hanne Damm & Jørgen Dahl Madsen,
115 sider, forlaget Sustainable, 2015.
Pris kr 248, bestilles via dahlmadsen@
gmail.com (rabatpris i foråret: 150 kr. ved
afhentning i Kuhlausgade 32).
Forsidebillederne i dette nummer af Kilden er
fra forfatternes baghave.
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Vi taler om problemet med, at regnvandet ikke kan sive ned i jorden på grund
af asfalt og fliser, og Jørgen foreslår, at
man bruger permeable, dvs gennemtrængelige, belægninger, fx brosten,
chaussésten eller cementsten med
”huller” til græs. Der findes flere typer.
En idé kunne være, at husejerforeningen
afsætter en pulje til grønne initiativer, så
man fx kunne få dækket 20 % af udgifterne, hvis man anlagde grønt tag på
skuret, eller opsatte en regnvandstønde
eller omlagde belægningen i haven. ”Det
har en vigtig signalværdi, som fortæller,
at vi lægger vægt på klimaet”.
”Vi skulle have en idékasse, hvor man
kan aflevere sine forslag til kvarteret”,
slutter Jørgen.
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Børnenes Dag 2015
Af Anton Greiffenberg og Ulrich Bang
Børnenes Dag vil blive afholdt lørdag d.
6. juni, så sæt kryds
i kalenderen allerede
nu. Der vil være musik og aktiviteter for
børn i alle aldre, og
om aftenen satser vi på fællesmiddag og
Champions League-finale på storskærm.
Fuldt program for dagen og tilmelding af
børn inkl. alder skal ske via eventet på
Facebook-gruppen.

Er du ikke medlem, kan du sende en
email til Anton på greiffenberg@gmail.
com.
Vi glæder os til at se jer!

Besøg det nye Nordhavn
Guidet tur i udstillingen “Himmel og Hav” og rundtur i Nordhavn
søndag den 22. marts kl. 10.30.
om baggrunden og planerne
for udviklingen af bydelen.
Derefter guider han os på en
tur rundt i området.
Udflugten varer i alt godt 1½
time.
Tilmelding til Christian Sonne
på mail:
heise49@gmail.com senest
den 15. marts. Maximalt antal
deltagere 30 - tilmelding efter
”først til mølle princippet”.

Det nye Århusgade-kvarter i Nordhavnen
skyder op med masser af boliger og små
grønne byrum, foruden plads til erhverv.
Besøg kvarteret, mens det bygges.

Mødested ved udstillingen Himmel og Hav i ”the Silo”, Helsinkigade (tidligere Lüdersvej) 29.
Christian Sonne, Heisesgade 49, er
guide for By og Havn.

Vi starter med at se udstillingen Himmel
og Hav, hvor Christian Sonne vil forklare
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Beboerstafet:

Børnefamilie i smørhullet
Af Peter og Nanna Solow, Kildevældsgade 23
Troels Toftkær, som skrev i forrige nummer af Kilden, ønskede at give stafetten
videre til sin nabo ”for at opdrage fire drenge uden vold”.
Vi købte huset i
Kildevældsgade i
1997, to år inden vi
fik vores første barn.
Vi kom fra en lille
lejlighed ved Nordhavn og havde længe været på udkig
efter mere plads. Vi
kiggede efter en lejlighed, men opdagede nærmest ved et
tilfælde Strandvejskvarteret, og så var
vi klar over, at det
var det rigtige for os.
Hus og have i forstaden eller en mindre
by er ikke noget for os, og da vi fik børn,
var vi indstillet på at blive boende i byen. Det har vi ikke fortrudt. For børnene
kombinerer opvæksten i kvarteret det
bedste fra storbylivet med et nært og
trygt lokalmiljø og mange legekammerater lige i nærheden.
Vores fire børn, der nu er 15, 13, 10 og
6 år, er bogstaveligt talt født i huset,
som dermed indgår meget konkret i hver
deres personlige historie og i vores families historie. De går – ikke for enhver
pris, men indtil videre med godt resultat
– i den lokale kommuneskole, Strandvejsskolen, hvor Nanna sidder i skolebestyrelsen. Der møder de en mangfoldighed af børn, både her fra kvarteret og
med forskellig social og etnisk baggrund
fra de omkringliggende boligområder.
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Vi er heldigvis langt fra den eneste familie, der har fået den gode idé at lade
Strandvejskvarteret danne rammen om
familielivet. Gennem årene har vi fået
gode venner i kvarteret og fulgt med i en
masse skønne ungers opvækst. Og vi
har været velsignet med tolerante og
overbærende naboer og genboer, der
har affundet sig med den larm, det råberi og den generelle tumult, der er
uundgåelig i en børnefamilie.
Nu går ældstebarnet i 9. klasse og skal
på gymnasiet efter sommerferien. Også i
den situation bor vi perfekt med adskillige gode gymnasier inden for rækkevidde. Endnu en god grund til at bo i byen
med børn, især hvis man er så heldig at
være landet i et smørhul som vores.
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150 års jubilæet for Arbejdernes Byggeforening
Fejringen er planlagt til at foregå i løbet af Golden Days i september 2015. Det
oplyser den fælles planlægningsgruppe for byggeforeningerne
Der planlægges en udstilling som en del af Golden
Days Festivalen, som foregår 4–20. september 2015.
Udstillingen bliver afholdt i
Globen, lige ved Diamanten
på Søren Kierkegaards
Plads i København.
Åbningsdagen for udstillingen er endnu ikke besluttet.
Desuden bliver der udgivet en bog, der
belyser aspekter af fortid, nutid og fremtid for byggeforeningshusene.
Udstilling og bog hænger sammen, og
begge dele kurateres/redigeres af

professor, arkitekt Claus
Bech-Danielsen fra Statens
Byggeforskningsinstitut.
Udstillingen og eventuelle
tilknyttede foredrag mm.
vil fortsætte til efterårsferien – dvs uge 42.
Selve jubilæumsdagen er
den 20. november 2015,
og den vil også blive markeret — det er endnu under planlægning.
Hvis man vil arrangere lokale arrangementer, fx rundvisninger eller foredrag,
anbefales det at lade det foregå i festivalperioden.

Vi har modtaget:

Nabohjælp — for at undgå indbrud
Af Anton Greiffenberg, Weysesgade 29
Da vi i den seneste tid desværre har haft
en del indbrud i huse og biler, er vi flere
på Facebook-gruppen, der har vist interesse i at tilmelde os
Nabohjælp,
der er lanceret
af Det Kriminalpræventive
Råd. En del i
kvarteret nabohjælper allerede, og det
med god
grund, for nabohjælp er en effektiv måde
at skabe mere tryghed og nedbringe risikoen for indbrud. Faktisk viser undersø-

gelser, at op til hvert 4. indbrud kan
undgås med organiseret nabohjælp. Jeg
vil derfor opfordre alle til at læse mere
og tilmelde sig på nabohjælp.dk. Jeg har
bestilt brochurer til kvarteret, som nu er
blevet delt ud for at informere så mange
som muligt. Ligeledes har jeg bestilt to
gratis skilte,
som jeg håber Sådan kan du også
nabohjælpe:
to relevante
 Læg affald i naboens
plankeværksskraldespand
ejere vil være
med til at sætte  Tjek at post og aviser
ikke stikker ud
op.
 Parker cykel eller bil
Jeg ønsker jer
foran huset
alle en fortsat
 Giv selv besked til natryg dag.

boerne, når du er væk.
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Benyt konfliktmæglerne
Af Christian Werenberg, Kuhlausgade 38
I 2014 oprettedes et konfliktmæglerkorps her i kvarteret. Korpset, som du
kan læse mere om på hjemmesiden og i
tidligere numre af Kilden, var tiltænkt
alle potentielle konflikter mellem beboerne i kvarteret: katte på langfart, hunde,
der gør, støjgener m.m. Der har imidlertid ikke været nævneværdige henvendelser i det forgangne år, og måske tænker
du, at forklaringen er, at der slet ikke er
nogen konflikter i kvarteret?
Hvis man imidlertid har fulgt en smule
med i Kilden og på dette års generalforsamling, står det klart, at der er talrige
konflikter. Som konfliktmægler er det
min opfattelse, at disse konflikter er naturlige, og at de - hvis de håndteres korrekt - kan medvirke til, at parterne i
konflikten går styrket ud af konflikten.
Der er potentielt konflikter, hvor der er
to eller flere mennesker samlet, men det
gør ikke noget, så længe vi håndterer
konflikterne positivt. Hvis de ikke håndteres positivt, risikerer vi, at konflikterne
eskalerer, og at parterne fjerner sig
yderligere fra hinanden. Jeg ønsker med
dette indlæg at fjerne eventuelle tabuer
omkring det at være i konflikt. Det er
ikke forkert eller skamfuldt. Det skal bare håndteres, og det kan konfliktmæglerne hjælpe med.
Ved en konfliktmægling assisterer mægleren parterne med at komme i respektfuld dialog med henblik på at parterne
selv undersøger, om der kan findes en
løsning på konflikten. Mæglerens rolle er
især at stille en proces til rådighed, der
sikrer, at parterne får lejlighed til at fortælle deres oplevelse af konflikten - uden
afbrydelser, og til at undersøge mulige
kompromisser. Konfliktmægling er me-
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Faktaboks
Konfliktmæglere i kvarteret:

 Birthe Blåbjerg Jakobsen, konfliktmægler:
forumteatretprisme@gmail.com

 Christian Werenberg, konfliktmægler:
cjwerenberg@gmail.com, 2234 3570
Følgende principper gælder:

 Det er gratis
 Det er baseret på frivillighed og
fortrolighed

 Det omhandler ikke tvister, hvor
bestyrelsen har juridisk kompetence.
Du kan læse mere her:

 www.strandvejskvarteret.dk/308/
 Kilden 2014 nr. 1 - marts
 Kilden 2013 nr. 4 - december
get effektivt - det er således en fast bestanddel af retssager i Danmark og i resten af verdenen. Simpelthen fordi det
virker.
Siden min familie og jeg flyttede ind i
kvarteret i 2012, har jeg lyttet til og deltaget i rigtigt mange samtaler med beboere i kvarteret om problematikker i kvarteret: Franske altaner, hoveddørenes
udseende, antal tagvinduer, plankeværkernes højde, affaldscontaineres placering med mere. I langt de fleste tilfælde,
herunder på generalforsamlingerne i
2013 og 2014, er denne dialog foregået
med respekt for hinanden. Jeg har oplevet, at det har været vigtigt for langt de
fleste af os, at vi giver hinanden en fair
og ordentlig behandling. Det er godt. For
når vi ikke føler os fair behandlet, reagerer vi uhensigtsmæssigt og risikerer at
grave os dybere ned i en fastlåst opfat-
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telse af en given problemstilling, selvom
vi egentlig ønsker en løsning på konflikten.
På generalforsamlingen forleden var der
tydelige uoverensstemmelser mellem flere beboere og udvalget, der havde forberedt forslaget til ændring af facaderegulativet. Det er fint, at vi kan være
uenige, men ærgerligt, at denne konflikt,
der udspillede sig på generalforsamlin-

gen, var med til at blokere for en god og
positiv afvikling af hele generalforsamlingen. Således måtte flere planlagte indlæg udgå. Jeg forstår, at disse uoverensstemmelser i et vist omfang var kendt på
forhånd. Det er derfor ærgerligt, at ingen
tænkte på at tilkalde konfliktmæglerkorpset i forbindelse med udvalgsarbejdet. Jeg tillader mig at tro, at vi kunne
have gjort en forskel.

Ekspertråd om skifertage, vinduer og isolering
Værdifulde råd fra en ekspert fra Raadvads Center for Bygningsbevaring
Skifertage

Isolering af vægge

Bygningskonstruktør Anders Bæhr Nielsen fra Raadvad gav en gennemgang af
skiferens geologi, forskellige skifersten,
skiferens historie som tagdække, forskellige metoder til tætning, understrygning
og kitning, afskalning, inddækning og
isolering ifm fast undertag. Han fraråder
fx, at man bruger skifer fra Kina, da den
ikke er af samme kvalitet, som den oprindelige skifer.

Endelig fortalte han om indre isolering af
vægge - det er især relevant for gavlhusene. Her skal man være opmærksom
på, at der kan opstå skimmelsvamp under isoleringen.

Bemærk i den forbindelse, at kommunen
kun tillader at løfte taget 2,5 cm ved en
renovering, hvilket vanskeliggør at anvende et fast undertag, som af nogle anses for den bedste løsning.

Læs mere om Raadvadcentret på
www.bygningsbevaring.dk. Her findes
bl.a. 80 anvisninger på vedligeholdelse
af forskellige bygningsdele. Se også Kilden nr. 2, juni 2014, side 16-21. /lf

Flere gode råd
Vi har fået adgang til hans præsentation,
som nu ligger på vores hjemmeside under Dit hus > Energiråd.

Vinduer
Her redegjorde Anders for fordele og
ulemper ved forskellige vinduesløsninger. Han anbefaler, at man beholder de
gamle vinduer, hvis man stadig har dem.
De kan så isoleres med Optoglas eller
koblede rammer mm.
Han viste en sammenligning af, hvor det
giver størst udbytte at isolere i et hus.
Her ses det, at vi i vores huse skal sørge
for vinduerne førend andre former for
isolering.

Kilden 2015/1
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Referat fra generalforsamling den 24. februar
2015 i Husejerforeningen Strandvejskvarteret
Formanden Benditte Skyhøj Olsen indledte med at byde velkommen til de
mange fremmødte, og henviste til dagsordenen.
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen indstillede advokat Peter
Lambert, Heisesgade 41, hvilket Generalforsamlingen tiltrådte.
Dirigenten takkede for valget og gennemgik indledningsvis vedtægternes regler for generalforsamlingen og konstaterede, at dagsorden var udsendt rettidigt
med dagsordenspunkter i henhold til
vedtægterne, og at generalforsamlingen
derfor var lovlig og beslutningsdygtig.
2. Bestyrelsens beretning
Formanden henviste til den udsendte
skriftlige beretning, som hun ikke ville
gennemgå. I stedet ville hun knytte en
række supplerende bemærkninger til
beretningen.
Formanden oplyste endvidere, at det ved
en fejl var Kildens beretning i 2013 versionen, der var medtaget i den trykte
beretning. Den korrekte 2014 version er
udsendt i nyhedsbrev og ligger på hjemmesiden, og er endvidere udleveret sammen med stemmesedlen. Formanden beklagede.
Trafik
Vi besluttede på generalforsamlingen for
to år siden at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle udarbejde oplæg til, hvordan man kan gøre Kildevældsgade og
torvet mere fredeligt. Arbejdsgruppen
skulle også komme med løsningsforslag
til, hvordan man kan øge sammen-
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hængskraften mellem den sydlige og
nordlige del af kvarteret.
Ret kort tid efter - altså i 2013 - besluttede kommunen, at Kildevældsgade
skulle etableres som skybrudsvej, og
derfor blev gruppens opgave sat på pause, indtil der ligger noget mere konkret
fra kommunen. Senere har kommunen
besluttet, at man først vil lave Landskronagade om til skybrudsvej.
Vi forventer derfor, at en ændring af Kildevældsgade tidligst vil begynde i løbet
af 2016.
Vi forventer også at kommunen inddrager foreningen i projekteringen, når arbejdet skal til at gå i gang.
Arbejdsgruppen vil derfor blive vækket til
live, når kommunens arbejde går i gang.
Arbejdet i forbindelse med tunnelarbejdet fra Lyngbyvejen er ved at være færdigt. Vi slipper derfor snart for de sidste
blå rør, og der vil blive lidt flere parkeringspladser igen.
Kloakker og rotter
Formanden henviste til, at mange af vores huse har været ramt af kælderoversvømmelser i forbindelse med voldsom
regn - senest i august 2014.
Det har sat skub i flere husejere, som
gør alt for at sikre sig mod nye oversvømmelser i kældrene. Mange får i den
forbindelse også drænet og isoleret mod
kældervæggene.
De mange ændringer, som beboerne i
disse år foretager i vores kloakker, betød, at bestyrelsen på sidste generalforsamling meddelte, at bestyrelsen i det
kommende år ville se på, i hvilket om-
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fang husejerforeningen fremover skal
dække skader på kloaknettet.
Dette er baggrunden for bestyrelsens
fremlagte beslutningsforslag, pkt. 5.
Gader og fortove
Bestyrelsen har i løbet af efteråret fået
gennemgået vores veje for at få vurderet
den generelle tilstand med henblik på en
vurdering af, om var brug for en lidt mere langsigtet investeringsplan.
Heldigvis er vejene generelt stadig i god
stand, så vi står ikke over for større, dyre reparationer. Denne vinter har heldigvis heller ikke været hård ved gaderne.
Nødvendige reparationer vil blive udført i
foråret 2015.
Vi har fået udskiftet udgåede rønnetræer
med paradistræer i legearealerne i sydgaderne.
Bestyrelsen takker alle dem, som vander
træerne i de poser, som hænger rundt
om træerne.
Også tak til dem, som kontakter bestyrelsen, når vandingsposerne ikke fungerer.
Graffiti
Der er heldigvis ikke meget graffiti i vores kvarter. Vi får det fjernet i takt med,
at det konstateres, og husejerne er derfor glade for den abonnementsordning,
som foreningen har.
Haver
Rigtigt mange husejere gør meget ud af
deres haver, som er dejlige åndehuller.
For at værne om havernes og husenes
oprindelige karakter, besluttede generalforsamlingen derfor sidste år at oprette
et stakitlegat. Legatet kan søges, hvis
man vil restaurere sit gamle B&W metalhegn.
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Der har været et par henvendelse fra
husejere om legatet, men ingen har søgt
det. Den 22. februar var der en rundtur i
kvarteret med en smed - Morten Væver som fortalte om disse gamle hegn, og
om hvordan de kan restaureres.
Facader
På den seneste generalforsamling orienterede bestyrelsen om en sag mellem
kommunen og husejerforeningen.
Sagen drejede sig om, at kommunen
havde godkendt en fransk altan på 2.
sal, selv om dette betød, at gesimsen
blev gennembrudt, hvilket efter bestyrelsens opfattelse var i strid med lokalplanen.
Da kommunens afgørelse var i åbenbar
strid med de intentioner, som ligger til
grund for lokalplanen, nemlig at bevare
de oprindelige facader, og da kommunens tilladelse var et brud på sin egen 20
års administration af lokalplanen, ankede
foreningen kommunens tilladelse til Natur- og Miljøklagenævnet.
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Sagen har verseret i hele 2014, og først
den 29. januar 2015 kom Natur- og Miljøklagenævnet med en afgørelse.
Husejerforeningen fik ikke medhold i sin
anke. Derfor fastholdt kommunen sin tilladelse til etablering af en fransk altan på
2. sal.
Formanden understregede, at Natur- og
Miljøklagenævnet i afgørelsen ikke tilsidesætter, at kommunen igennem alle
årene har tolket lokalplanen således, at
franske altaner på 2. sal ikke kan etableres, hvis dette medfører, at gesimsen og
murkronen gennembrydes.
Nævnet lægger imidlertid vægt på, at en
bestemmelse i en lokalplan skal være så
klart og præcist formuleret, at der ikke
kan herske tvivl om, hvorvidt den er
overholdt eller ej. Nævnet finder ikke, at
lokalplanen er tydelig eller præcis på dette punkt.
Formanden pointerede, at i den konkrete
sag var den franske altan blevet etableret uden, at husejeren havde søgt om
kommunens tilladelse, hvilket man aldrig
må - heller ikke efter Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse.
Bestyrelsen er enig i, at det er vigtigt, at
vores facaderegulativ til enhver tid er så
klar som muligt, både for at undgå tvivl
om fortolkningen af den, men også for at
undgå at komme i tilsvarende situationer
fremover.
Dette var blandt andet baggrunden for,
at bestyrelsen på sidste generalforsamling tog initiativ til, at der blev nedsat en
arbejdsgruppe, som skulle udarbejde et
nyt og mere præciserende facaderegulativ. Facaderegulativet er efterhånden 20
år gammelt, og bestyrelsens erfaring i
forbindelse med sin rådgivning af husejerne er, at der er behov for en opdatering og præcisering af det.
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Derfor blev nyt udkast til facaderegulativ
fremlagt som pkt. 5.
Samarbejde med kommunen
En strukturændring pr 1. januar 2014
medførte meget lang sagsbehandlingstid
i hele 2015, og det har bestyrelsen været
i kontakt med kommunen om i konkrete
tilfælde.
Bestyrelsen havde i 2014 løbende kontakt med Københavns kommune (Teknikog Miljøforvaltningen) og i november måned var der møde, hvor bl.a. sagsbehandlingstiden blev drøftet. På mødet
oplyste kommunen, at målet er, at sagsbehandlingstiden fra januar 2015 er
max. 20 arbejdsdage.
Derudover rejste bestyrelsen spørgsmålet om byggesagsgebyrer, fordi nogle
husejere var blevet opkrævet et gebyr på
5.000 kr. i forbindelse med, at de søgte
om tilladelse til at etablere en fransk altan på 1.sal.
Kommunen meddelte, at husejere i vores
kvarter ikke skal betale byggesagsgebyr,
når der iht. lokalplanens regler søges om
tilladelse til eksempelvis at etablere en
fransk altan. Her træffer kommunen
nemlig en afgørelse iht. lokalplanens regler og ikke iht. bygningsreglementets bestemmelser.
Formanden understregede, at husejere i
vores kvarter dog altid på forhånd skal
søge om tilladelse til at etablere f.eks. en
fransk altan eller foretage andre ændringer på husenes facade. Det er imidlertid
efter helt andre regler, nemlig iht. lokalplanens bestemmelser. Til gengæld koster det ikke noget, når kommunen sagsbehandler denne type ansøgninger.
Formanden rådede husejere til at kontakte kommunen, hvis man er blevet opkrævet et byggesagsgebyr i forbindelse
med en tilladelse til eksempelvis facade-

Kilden 2015/1

ændringer i henhold til lokalplanens regler.
Bestyrelsen bad allerede i sommer om
kommunens bistand i forbindelse med
det facaderegulativ, som arbejdsgruppen
har arbejdet på hele året. Det betød, at
kommunen var meget hurtig til at kigge
på vores udkast, da arbejdsgruppen afleverede det, så det kunne nå at blive færdigt inden generalforsamlingen.
Vores møde med kommunen medførte
også, at to arkitekter fra kommunen tog
initiativ til en besigtigelsestur i kvarteret
i december.
YouSee
Vi vil fortsat opfordre til, at vi hver især
opretter os som brugere på YouSee.dk.
Det er en god hjælp. Der har været nogle udfordringer i forbindelse med, at TV
kanaler er gået fra at være analoge til at
blive digitale.

at være den, som fik idéen.
 Loppemarked og sommerfest den 30.
august 2014.
 Halloween den 31. oktober 2014. Tak
til grillmestrene Niels Bolvig og Knud
Palsbro, som serverede ca. 200 pølser.
 Nytårsfyrværkeri den 1. januar 2015 stor tak til alle dem, som holdt sig
ædru og stod for affyringen. Bl.a.
Christian Berend, Henrik Buus og Rasmus Elvekjær.
 Nytårskur den 1. januar 2015, som
Knud Palsbro og Thomas Sandberg på
flot vis gennemførte sammen med
beboere.

Arrangementer
Foreningens fællesarrangementer betyder rigtigt meget for beboerne i kvarteret. Formanden takkede derfor på bestyrelsens vegne alle dem, som var med til
at gennemføre arrangementerne, og
som har hjulpet til ved følgende sædvanlige arrangementer:
 Generalforsamling den 25. februar
2014 på Svanemøllens Kaserne.
 Fastelavn den 2. marts 2014, som
Marie Louise Nathan stod for.
 Børnenes Dag den 24. maj - den allerførste af slagsen. Her deltog flere
end 100 børn og deres forældre i forskellige musik-, lege- og sportsaktiviteter for alle aldersgrupper, og om
aftenen var der stor fællesmiddag og
Champions League-finale på storskærm i Berggreensgade. Dagen var
en stor succes. Særlig tak til Anton for
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Foto: Charlotte Rafn

Bestyrelsen har måttet melde fra fsva.
150 års jubilæet for Arbejdernes Byggeforening, som er i 2015, da ingen uden
for bestyrelsen har været interesseret i
at gå ind i arbejdet.
Beretningen blev herefter taget til efterretning.
3. Orientering fra gruppen
vedr. affaldshåndtering
Der kommer tre affaldsspande i hver have. Kommunen er åben overfor alternative løsninger. Konkrete forslag er på bordet til videre drøftelse, og kommunen er
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meget imødekommende. Planerne er op
til 5-6 sorteringsbeholdere og derfor er
det også relevant at drøfte, om vi kan
have delecontainere (eksempel to huse,
der deler 1 beholder).
Arbejdsgruppen modtager gerne ideer og
forslag, og interesserede er velkomne til
at gå ind i arbejdet.
4. Foreningens regnskab 2014
Regnskabet blev fremlagt af Jan Væver
på vegne af kasserer Lars Bjerregaard,
som var bortrejst.
Jan Væver gennemgik regnskabet og oplyste, at YouSee er en post, der bliver
større i de kommende år, da prisen på
grundpakken årligt reguleres med dels
nettoprisindekset og dels ophavsrettigheder til Copy-Dan.
Begrundelsen for, at YouSee bliver dyrere i 2015 ift. 2014 er grundlæggende, at
prisen på grundpakken er steget med
9,29 kr. pr. grundpakke pr. måned.
Dertil kommer, at antallet er husstande
langsomt falder, da flere 2-familieshuse
omdannes til 1-familieshuse. Baggrunden for omkostningsudviklingen er beskrevet i skemaet herunder.

Grundpakke

Afvigelsen i 2014 skyldes endvidere reguleringer ifm. den endelige opgørelse
(fra 1. juli 2011 og frem), som nu er blevet gennemført.
Regnskabet udviste et overskud på kr.
295.759 mod et budgetteret underskud
på kr. 59.609, hvilket især kunne henføres til mindre udgifter end forventet til
rensning og vedligeholdelse af brønde og
kloakker samt vedligeholdelse af vandog el-ledninger. Foreningens egenkapital
udgjorde ved udgangen af 2014
kr. 1.435.680.
Regnskabet blev godkendt.
5. Forslag til beslutning
a. Ændring af facaderegulativ
Ole Graugaard fremlagde kort facadegruppens arbejde i det forløbne år (se
også den udsendte beretning).
Gruppen holdt 5 møder, og bestyrelsen
takker arbejdsgruppen for det store engagement og seriøse arbejde, som har
været i arbejdsgruppen.
Udkastet til facaderegulativet har været
forelagt Københavns kommune, som er
kommet med bemærkninger, der er indarbejdet. Der er derfor en fælles forståelse mellem kommunen og bestyrelsen

Antal husstande

Pris pr. måned

Pris i alt

2015

480

152,03

875.692,80

2014

486

142,74

832.459,68

-6

9,29

43.233,12

480

9,29

53.510,40

-6

142,74

-10.277,28

Forskel

Stigning i pris
Ændring i antal
I alt
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43.233,12
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om regulativets regler, så vi undgår misforståelser om fortolkningen af dem. Det
betyder også, at hvis generalforsamlingen beslutter ændringer, som ikke har
været forelagt kommunen, skal disse
forelægges kommunen, som vil vurdere,
om de er i strid med lokalplanen. Ændringer i strid med lokalplanen vil ikke
være lovlige og kan derfor ikke være
gældende.
Forslag til ændringer og tilføjelser er i
det store og hele præciseringer af de
gældende regler fra 1995, som de er
blevet udmøntet af kommunen i samarbejde med bestyrelsen i tiden efter lokalplanens vedtagelse.
Christian Sonne gennemgik baggrunden
for facaderegulativet og understregede,
at regulativet er regler, som skal følges de er ikke vejledende. Lokalplanen er
ikke fuldstændig, og der er derfor behov
for yderligere præcisering – derfor regulativet. Lokalplanen er det, kommunen
sørger for - regulativet skal foreningen
selv stå for. For husejerne er regulativet
en uddybning og en præcisering af, hvad
man må og kan.
Christian Sonne pointerede endvidere, at
alle facadeændringer på forhånd skal
godkendes af kommunen – uanset om
det er lovligt ifølge lokalplanen.
Foreningen har:
 Lokalplan - som kommunen
håndhæver.
 Facaderegulativ - som kommunen
inddrager i deres sagsbehandling,
men som foreningen håndhæver.
 Håndbog for husejere - som er foreningens gode råd til husejere.
Foreningen må godt indføre begrænsninger i forhold til lokalplanen, men foreningen kan ikke tilsidesætte lokalplanen ved
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at vedtage regler, som er lempeligere
end lokalplanen.
Hvis bestyrelsen skal håndhæve bestemmelser i regulativet, som er begrænsninger i forhold til lokalplanen, skal vi selv
håndhæve disse bestemmelser, eksempelvis ved at sætte en advokat på sagen,
rejse sag ved domstol etc.
Christian Sonne oplyste endvidere for
god ordens skyld, at der var tegninger i
udkastet, som var place-ret/vendt forkert og tekst, som skal gennemgås for
meningsforstyrrende skrivefejl, hvilket
generalforsamlingen tog til efterretning.
Han gennemgik herefter udkastet § for
§:
Generalforsamlingen godkendte udkast
til nyt facaderegulativ med nedenstående tilretninger og præciseringer. Ændringer er fremhævet med fed:
"§ 2 Gade- gårdfacade (generalforsamlingens ændring markeret med fed)
Facademure skal fremstå som oprindeligt - med forbandt, farver og gesimser
som oprindeligt, og eventuelle nye sten
skal have samme dimension, struktur og
farve som de oprindelige. Eksisterende
gesimser må ikke gennembrydes.
Murede stik og pudsede partier over døre, porte og vinduer skal bevares.
Facader og gavle må ikke panelbeklædes, males eller på anden måde overfladebehandles. Listeespalier kan tillades
op til 3 skifter under underkant af 1. sals
stuevinduer.
Etablering af lyskasser er ikke tilladt.
Det er ikke tilladt at opsætte udsugnings
- eller ventilationsanlæg, aircondition
eller tilsvarende på facaderne. Der må
laves diskret rist eller lign til udsugning
på gårdfacaden efter nærmere godkendelse i TMF."
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res." (Dette er i overensstemmelse med
lokalplanen § 6, stk 2, afsnit 5.)
Drøftelse af § 7 - tage

Tegning: Pierre Vincent

"§ 3 Vinduer og døre på facader
(generalforsamlingens ændring markeret
med fed)
Vinduer og døre på både gade- og gårdfacaden skal udføres som de oprindelige
vinduer og hoveddøre, i overensstemmelse med figur 2 - 9. Både vinduer og
døre skal være i træ med samme udseende, karm + ramme dimensioner,
materialer, kvalitet og oplukkemetode
som oprindelige – derfor er eksempelvis
vinduer i plast, alu-træ, eller aluvinduer
ikke tilladt."
"§ 3, afsnit 7: Døre og vinduer bør leveres med malede hængsler, dvs. ikke med
galvaniserede hængsler. Alulister skal
males." ("Skal" er ændret til "bør". Bestyrelsen bemærkede, at det er en fordel
at få vinduerne leveret med malede
hængsler, da det holder langt bedre, end
hvis man selv maler).
"§ 4, afsnit 7: Det er ikke tilladt at etablere altaner på husene. Mod gårdsiden
kan der dog på huse opført med
trappetårn opføres opholdsaltaner i
flugt med trappetårnene under forudsætning af, at bredden på de eksisterende murhuller og kviste beva-
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Angående § 7, 2. afsnit vedtog generalforsamlingen, at det bør være tilladt at
hæve taget med 6,5 cm i forbindelse
med tagrenovering, når der isoleres.
Ændringsforslaget var stillet af Søren
Borch, som begrundede sit forslag med,
at bestyrelsens forslag på 2,5 cm dækker stort set kun behovet til at lægge
nye skiffer. Han henviste endvidere til,
at
 Det er hensigtsmæssigt at isolere tagene
 Isolering er en "farlig" øvelse uden
undertag
 Undertage kan reelt ikke sænkes ned
mellem spærene
 Man skal give folk mulighed for frit at
vælge egen faglig løsning
 Blødt undertag kræver 3,6-4,6 cm (og
ikke 2,5 cm som forslaget indikerer)
 Hårdt undertag kræver 6,1-7,1 cm,
dvs 2,5 cm mere end blødt undertag.
Bestyrelsen havde foreslået, at taget
kunne hæves med 2,5 cm som man gør,
hvis man lægger et diffussionsåbent undertag. På den måde vil man kunne få
maximal isolering – nemlig ca. 11,5 cm,
fordi man så må isolere helt op til undertaget.
Bestyrelsen henviste til, at med Søren
Borchs ændringsforslag, som var begrundet i et ønske om fast undertag med
lægter og klemliste, er man nødt til at
hæve taget de anførte 6,5 cm. Til gengæld er der krav om 5 cm luft under det
faste undertag. Dvs. at man får IKKE
max. isolering – men kun ca. 6,5 cm –
altså en forringelse af isoleringstykkelsen
på 44 pct. Christian Sonne anførte, at
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man med Søren Borchs forslag får et dyrere tag, hvor undertaget holder længere, men med betydelig mindre isolering.
Christian Sonne oplyste endvidere, at
hævning af taget med 6,5 cm også medfører, at der ikke vil være noget af det
lodrette tilbage af brandkammen under
den skrå afskæring, tagkippen vil blive
tydeligt højere end nabohusene, lige som
tagrenden også kommer til at ligge højere. Dette betyder, at man vil komme til
at se tagrender og tagkippe, der "hopper
op og ned", og underdele af brandkamme, der næsten er forsvundet. Han henviste til, at der allerede findes en godkendt løsning med fast undertag, hvor
man undlader lægter og klemlister og
sømmer skiferen direkte på det fast undertag – så man altså ikke behøver at
hæve taget. Dette er en løsning, der netop er beregnet til fredede og bevaringsværdige bygninger, så man undgår indgreb i brandkamme, kviste, skorstene
osv. , og hvor man samtidig kan få den
dyrere, men også tagmæssigt bedre løsning med fast undertag.
Generalforsamlingen vedtog Søren
Borchs ændringsforslag (markeret med
fed):

udkast til nyt facaderegulativ igennem,
er generalforsamlingens vedtagelse en
ændring, som er betinget af kommunens
godkendelse.
§ 8 Brandkamme (generalforsamlingens
ændring markeret med fed)
Brandkammene mellem husene er fælles
og en væsentlig del af kvarterets karakter og udseende. Brandkammene skal
fremtræde i blank mur med profil, farver
og røde bånd som de oprindelige inkl.
zinkhatte (på den nederste vandrette
del) og blådæmpet vingetegl (på den
skrå del der følger taget). Se figur 14.
Ved renovering må brandkammene ikke
pudses på den nederste brede del under
de skråt afskårne mursten.
Gavlbrandkamme i gavlen på enderækkehuse afsluttes på de skrå og vandrette
dele med blådæmpet, uglaserede vingetegl - bortset fra den nederste vandrette del, der afdækkes med zinkhatte
svarende til de øvrige brandkamme.
Franske altaner på 2 .sal,
dvs. i tagetagen

Tage skal beklædes med sort naturskifer
med en dimension på enten 40x60 cm
(specialmål, svarende til de originale)
eller 30x60 cm (standardstørrelse). Skiferen lægges med usynlig fastgørelse.

Generalforsamlingen drøftede til slut
spørgsmålet om franske altaner i tagetagen, dvs. i kviste på 2. salen. Temaet
blev indgående drøftet, og generalforsamlingen besluttede at vedtage det
fremlagte forslag fra bestyrelsen til nyt
facaderegulativ, hvorefter etablering af
fransk altan i tagetagen ikke er tilladt, se
§ 4, 2. afsnit.

I forbindelse med tagrenovering er det
tilladt at hæve taget med 6,5 cm for at
få plads til et fast undertag med tagpap, klemliste og lægter.

Beslutning om forbud mod franske altaner i tagetagen blev truffet med stemmetallene 37 for bestyrelsens forslag og
23 imod.

OBS: Da dette vil stride mod lokalplanen, og da et ønske om at hæve taget
med 6,5 cm ikke har været forelagt kommunen i forbindelse med, at de har set

Ændringsforslag fra Svend Friis, Kildevældsgade 33, (forslag b under dagsordenspunkt 5) blev ikke vedtaget.

"§ 7 Tage
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Punkt 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Til bestyrelsen genvalgtes Jan Væver og Ole Graugaard
Som suppleanter valgtes Claus Engelsen og Merete Hoffmann Nielsen.

b. Ændret praksis om husejernes
pligt til vedligeholdelse af kloakker
Generalforsamlingen besluttede, at husejerforeningen ikke medvirker til dækning af udgifter knyttet til den enkelte
husejers kloak- og rotteproblemer. Det
betyder, at risikoen for og vedligeholdelsen af den enkelte ejendoms kloakker og
eventuelle rotteproblemer fremover alene påhviler husejeren.
Under drøftelsen af dette punkt udtrykte
en række husejere bekymring over, at
foreningen forlod det solidariske princip,
som ellers har været gældende i mange
år. Bestyrelsen begrundede ændringen
med, at udgifterne bliver større de kommende år, og at husejerne – i modsætning til foreningen - kan forsikre sig mod
skader.
6. Budgetforslag 2015

Chris Pethick ønskede ikke genvalg.
Generalforsamlingen takkede ham
for de mange års arbejde i bestyrelsen.
Punkt 8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Søren Friis-Mikkelsen og Jørgen Vestergaard blev genvalgt.
Punkt 9. Orienteringer fra arbejdsgrupperne
Grundet det fremskredne tidspunkt kunne arbejdsgrupperne ikke nå at orientere
fra deres arbejde, men energigruppen
opfordrede til at møde op tirsdag d. 10.
marts kl. 19 på Vennemindevej til møde
med Raadvad Centret om renovering mv.
Punkt 10. Eventuelt
Intet

66 huse var repræsenteret, heraf 3
fuldmagter.

Jan Væver redegjorde på vegne af
kasserer Lars Bjerregård for udkast til budget.
Ifølge udkastet blev kontingentet
nedsat med 100 kr. til at udgøre
kr. 3.000 pr. hus med én husstand
(kr. 2.900 pr. hus med én husstand for Østerbrogade). Dette
ville føre til et underskud på kr.
84.032.
Budgettet godkendtes.
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Bladet Kilden
Af Lise Fogh og Ulla Liberg, redaktører af Kilden
Ved en fejltagelse blev Kildens
bidrag til bestyrelsens årsberetning
2015 ikke sendt ud med indkaldelsen
til Generalforsamlingen, så derfor
kommer det her:

Desuden har vi været inde og kigge på
interessante detaljer i nogle huse – nemlig de unikke trappemalerier. Vi har
også kigget i haverne og fundet sjove
eksempler på havekunst.

Der er kommet fire numre i 2014, og det
har heller ikke denne gang været svært
at finde historier, gerne i en blanding af
aktuelt og historisk stof.

To begivenheder i 2014 afspejler sig i
Kilden, nemlig den vellykkede børnefestival og skybruddet med de mange
våde kældre.

Vi er selv glade for Beboerstafetten,
hvor forskellige beboere har fortalt om
deres oplevelse af og ønsker til kvarteret. Når en beboer har skrevet et indlæg,
foreslår han/hun, hvem vi dernæst kunne spørge om at medvirke. Det gode ved
stafetten er, at vi kommer i kontakt med
mennesker, som vi i redaktionen ikke
kender. Vi modtager desuden gerne forslag til personer, der kunne indgå i stafetten. Så hvis du kender en nabo, der
har en historie, må du meget gerne give
os et praj.

Når vi har hørt om gamle dage i kvarteret, fortælles det, at der engang var fællesarrangementer som skovture og teaterture. Det er der næppe interesse for
nu, men vi vil gerne invitere til en
guidet tur i det nye område i Nordhavn. (Se side 7 i dette nummer)

Vi har prøvet at slå et slag for de historiske smedejernshegn ved at interviewe en smed om, hvordan man restaurerer et hegn. Smeden Morten Væver har
endda tilbudt at gå en runde i kvarteret
og rådgive om vedligeholdelse af hegnene. Rundturen er søndag d. 22. februar.
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For at bladet kan afspejle kvarteret, må I
stadig meget gerne henvende jer med
ideer til artikler – enten skrevet af jer
eller af os.
Vi synes fortsat, det er fornøjeligt og givende at skrive og redigere Kilden, og
igen i år siger vi tak for bidrag samt positive og konstruktive kommentarer – de
er meget velkomne og gør arbejdet sjovere.
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Vi har modtaget:

Alternativ affaldsløsning
Af Carsten Reiff, Kuhlausgade 48
Som det er bekendt, vil Københavns
kommune nu pålægge os endnu en
skraldecontainer til jern og hård plast i
forhaven, hvilket betyder, at forhaverne
bliver mindre grønne, hvilket igen vil betyde flere oversvømmelser i kældre ved
skybrud, at forhaverne bliver mindre anvendelige som haver, samt at kvarteret
fremtræder mindre grønt.
Endvidere skal anføres, at min husstand
til de nævnte containere vil kunne levere
ca 1 konservesdåse hvert halve år og
ingen hård plast, samt at der ligger en
kommunal genbrugsplads ca 5 min.’s
gang herfra.

Det skal derfor foreslås, at ca 3-4 meter
af legegaden i Berggreensgade øst, der
jo er fælles areal, bliver inddraget ved,
at hækken mod Hornemansgade bliver
flyttet ind i legegaden, og at der etableres en form for container-pergola i det
indvundne område.
Containere med dette indhold vil være
lugtfri, og skønhedsværdien i området vil
næppe forringes, da området i forvejen
er fyldt med plasticlegetøj og legeredskaber i alle former og farver, samt et større
antal Christiania ladcykler på fortovene.
Containerne vil kunne benyttes af alle
kvarterets beboere, således at forhaverne kan benyttes som haver.

Sommerluk: søndag d. 10. maj 2015
Af Ole Munck og Jørgen Frederiksen. Energigruppen
Igen i år tager Energigruppen initiativ til
sommerlukning og til at vi hjælper til, at
du får kendskab til "dit eget" fjernvarmeanlæg.
Det foregår søndag den 10. maj kl. 1013. Mødested Niels W. Gades Gade 1.
Du skal tilmelde dig af hensyn til planlægningen senest onsdag d. 29. april
til Jørgen Frederiksen på:
energigruppen@strandvejskvarteret.dk
eller jorgenff@pc.dk.
(tvivlspørgsmål tlf. 2049 1701)
Tilmeldingen skal indeholde:
 navn
 adresse
 telefonnr. og mail.
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Anlæggene er af mange forskellige fabrikater, og derfor er det vigtigt med så
mange oplysninger som
muligt. Derfor
er det vigtigt,
at du samtidig
oplyser om,
eller medbringer:
Fjernvarmeanlæggets brugervejledning,
navn/fabrikat/evt. type.
Se mere på hjemmesiden under Din forening > Energigruppen.
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Vi har modtaget:

Nyt band på Østerbro søger medlemmer
Af Hans Halvorsen, Kildevældsgade 12
Vi skal spille pop-rock-soul-disco-blues musik, som udstråler begejstring, som er
interessant at lytte til og se på, og som
er indbydende at danse til!
Jeg forestiller mig, at der i komponistkvarteret, hvor jeg selv bor, findes folk
som kan udgøre grundstammen i sådan
et pop-rock orkester. Planen er at danne
et band på 4-5 personer, få et repertoire
på plads, have det sjovt sammen og spille 3-6 jobs om året.
Du er formodentlig mellem 35 og 60, du
er god på dit instrument, har banderfaring, har det basale gear og udstyr,
du kan prioritere tid til at forberede dig
og til en 3 timers øveaften hver uge.
Jeg søger: lead vokal, guitarist og keyboardspiller m/k.

Love Shop, Eurythmics, Tower of Power,
Cee lo Green, Pretenders, The Storm,
Bruce Springsteen, Lynyrd Skynyrd, Izabella Scorupco, Pretty Maids, David Bowie, Stevie Wonder, Stage Dolls, Kate
Bush, Amy Winehouse, Womack &
Womack, Toto, Swan Lee, Savage Rose,
Rolling Stones m.fl.

Til en start skal vi spille egen fortolkning
og eget arrangement af numre af:

Kontakt mig på tlf 22163361 / Hans

Kalender 2015

Kildens udgivelsesplan

22. marts kl. 10.30
Guidet tur til Nordhavn, se side 7

Kilden nr. 2, 2015 udkommer i juni
Frist for indlæg: 24. maj 2015

11. april kl. 13-17
Områdefornyelsens forårsfest
i Kildevældsparken

Kilden nr. 3, 2015, september
Frist for indlæg: 5. september 2015

10. maj kl. 10-13
Sommerluk, se side 22
6. juni
Børnenes Dag, se side 7
29. august kl. 14
Loppemarked i Berggreensgade

Kilden nr. 4, 2015, december
Frist for indlæg: 15. november 2015
Indlæg kan sendes til
kilden@strandvejskvarteret.dk
eller afleveres til redaktørerne;
se adresser på bagsiden.

29. august kl. 19
Sommerfest i Berggreensgade
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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

Lars Bjerregaard
Niels W. Gades Gade 44
T 2613 2600
lars.bjerregaard@hotmail.com
Opgaver: Kasserer,
Arrangementer

Lise Fogh
Berggreensgade 50
T 3929 4126, M 5090 9214
Opgaver:
Redaktør Kilden (ansv)
kilden@strandvejskvarteret.dk

Materielkælder i Hornemansgade 36
Ring hverdage kl. 16-18 og aftal tid:
Niels Ingvartsen
2036 2008
Benditte Skyhøj Olsen 2023 6216 (3929 3968)
Jan Væver
2579 3333
Christian Corfixen
2980 0884
Jørgen Frederiksen
2049 1701

Ulla Liberg
Berggreensgade 54
T 3920 0757
Opgaver:
Redaktør Kilden
kilden@strandvejskvarteret.dk

Web-redaktion: Søren Borch, Berggreensgade 50, hjemmeside@strandvejskvarteret.dk
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
24Grønne tage: Susan Eklund, Weysesgade 16, susan_eklund@mail.tele.dk
Konfliktmægling: Christian Werenberg, cjwerenberg@gmail.com, 2234 3570
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Børnenes Dag 2015, foto: Marie Oline Øberg Faurhøj

1

Leder
Igen i år var Børnenes Dag en stor succes. På næste side kan du læse en reportage af en ung deltager, som både har
skrevet og fotograferet.
I Østerbrobladet i maj stod der, at københavnerne i dag udleder 40 % mindre
CO2 end for 10 år siden. Hver af os udleder nu 2,8 tons CO2 hvert år. Det lyder
af meget, men det tal betyder, at vi har
en af de laveste udledninger pr. indbygger blandt Europas hovedstæder. Jeg er
sikker på, at vores kvarter har været
medvirkende til at få tallet ned. Tænk
bare på alle dem, der nu har sommerlukket deres varmesystem og justeret både
brugs- og radiatorvandets temperatur.
Nu skal vi så, for at nedbringe forureningen endnu mere, have nyt skraldesystem. Forhåbentlig findes en ordning, så
der ikke bliver mere plastik og dermed
mindre grønt i haverne, se side 4.
Da vi blev redaktører af Kilden, meldte vi
os ind i Østerbro Lokalhistoriske Forening
og Arkiv. De er ny flyttet til Bryggervangen 62. Foreningen udsender et par gange om året et lille hæfte om et historisk
emne på Østerbro. Det sidste nummer er
om bygningen ”Bien” eller ”Suppeterrinen”, som den også bliver kaldt, på Trianglen. Det er sjovt at læse og se, hvor-

dan den plads engang var holdeplads for
folk, som kom i både kane og hestevogn.
Herfra gik vogne videre til Klampenborg.
Siden blev Trianglen knudepunkt for hestesporvogne.

Du har vel fået datoen for vores loppemarked og sommerfest i din kalender?
Nemlig lørdag den 29. august.
Og husk også at deltage i fejringen af
150 års jubilæet for Arbejdernes Byggeforening, se side 5.
Vi ønsker alle en rigtig dejlig sommer
Lise og Ulla
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Redaktion

Medlemsblad for Husejerforeningen
i Strandvejskvarteret

Lise Fogh (ansv) og Ulla Liberg
Foto: Per Elvekjær m.fl.
Forsidebilleder af Marie Oline Øberg Faurhøj

Udgives 4 gange om året. Oplag 450
Tryk: Glumsø Bogtrykkeri A/S
Tidligere numre kan findes på
www.strandvejskvarteret.dk
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Indlæg kan sendes til
kilden@strandvejskvarteret.dk
eller til redaktørerne,
se adresser på bagsiden
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Børnenes Dag i Strandvejskvarteret 2015
Tekst og foto af Marie Oline Øberg Faurhøj, Berggreensgade 12
Lørdag d. 6 juni blev årets ”børnenes
dag” afholdt. Anton Greiffenberg bød de
mange børn og deres forældre velkommen og fortalte, hvilke aktiviteter de
kunne melde sig til.
Der var opstillet en stor hoppeborg til de
yngste, der var kridt og maling til dem,
der havde lyst til at være kreative, og for
de mere vilde var der arrangeret ”nerf”
krig.
Der var mødt ca. 90 børn op i alle aldre,
og der gik ikke lang tid, før at der blev
leget og hygget en masse og fundet
mange nye venner.
Jeg syntes selv, at det er en rigtig god
ide at samle alle børn i kvarteret, for det
er en rigtig god måde at få nye venner
på, hvis man lige er flyttet ind, eller man
gerne bare vil lære nye børn at kende.
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Børnenes dag blev sluttet af med en
kæmpe vandkamp, hvor Weysesgade
blev forvandlet til en meget våd slagmark, hvor vandpistoler, baljer og en
vandballon katapult sørgede for, at alle
blev godt våde - det var vildt sjovt.
Kl 1800 var der tændt op i grillene i
Berggreensgade. Og vi grillede og spiste
vores medbragte mad ved et langt bord
midt i gaden.
Senere på aftenen samledes flere både
børn og forældre i en baggård i Berggreensgade for at se Champions League
finale, og man kunne i hvert fald høre, at
Barcelona vandt kampen.
Tak for en sjov og hyggelig dag, tak til
dem, der var med til at arrangere, og jeg
skal sige fra min lillesøster Mathilde på
10 år, at hun er rigtig glad for alle de
nye veninder, som hun har fået.
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Nyt fra bestyrelsen
Foreningen skal have
ny materielkælder
Vores kælder i Hornemansgade 36 er
opsagt på grund af ombygning, og vi
skal derfor have en ny kælder/depotrum
fra oktober måned.
Hvis nogen derfor kender til et kælderrum/depotrum på ca. 40 m2 i nærheden
af kvarteret, må I meget gerne kontakte
bestyrelsen. Det begynder at haste med
at finde et lokale.

Havevandring den 21. juni
Bestyrelsen går sin årlige havevandring
søndag den 21. juni fra kl. 10.00 til ca.
13.00. Vi håber - også - at møde nogle
af de mange nye husejere, som er flyttet
ind i det forløbne år.
Veje ordnes
Vi har ikke haft mange vinterskader på
vejene, men de få, som er, vil i løbet af
sommeren blive ordnet.
Bestyrelsen ønsker alle i kvarteret en
god sommer!

Nyt fra Affaldsgruppen
Af Flemming Toft, bestyrelsen
Affaldsgruppen er blevet inviteret af
kommunen til at deltage i et dialogmøde
om affaldssortering i villaer og rækkehuse i København.

Vi har ved fristens udløb modtaget 26
henvendelser/svar vedr. affaldssorteringen i vores kvarter. Affaldshøringen er
dermed slut.

Her fik vi mulighed for at høre lidt om de
tanker, som kommunen har gjort sig og
erfaringerne fra udrulningen af de tre
nye beholdere til hård plast, metal og
elektronik i de københavnske etageejendomme, men også de erfaringer, som kommuner rundt om os
har gjort sig i forbindelse med både
to- og fire-kammer beholdere.

Forslagene vil nu blive samlet og gennemgået af gruppen, og et udvalgt antal
vil blive præsenteret på gruppens kommende møde med kommunen.

Gruppen var repræsenteret på mødet, som fandt sted d.26.5.
Derefter har vi endnu et møde med
kommunen, hvor vores gruppe vil
præsentere et udvalg af idéer fra
vores egen beboerhøring.
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Program for 150 års jubilæet
Arbejdernes Byggeforening — som sørgede for opførelsen af vores huse —
fejrer sit 150 års jubilæum med en udstilling og en bog plus rundvisninger
Nu nærmer det sig, at vi skal fejre, at
det er 150 år siden, at en gruppe ildsjæle oprettede Arbejdernes Byggeforening,
som fik opført ni bebyggelser i København, i alt 1.740 huse.
Foreningen blev nedlagt i 1972, og nogle
af kvartererne er revet ned, men de,
som stadig eksisterer, hører til nogle af
de mest eftertragtede bebyggelser i København.

Udstillingen er åben til og med skolernes
efterårsferie, dvs indtil den 18. oktober.
På åbningsdagen den 4. september vil
der være foredrag og præsentation af
bogen, der også har titlen ”Et lille hus i
byen”. Det er en antologi af artikler, som
samler op på historien om kvaliteterne i
og nyfortolkningerne af byggeforeningerne.

Historisk baggrund
Du kan læse om foreningen og de begivenheder og tanker der lå bag dens oprettelse på hjemmesiden under Dit kvarter > Om kvarteret og Arbejdernes Byggeforening.
Fejringen begynder i september
Fejringen foregår i september og oktober
med flere arrangementer – nogle for alle
og nogle for inviterede fagfolk. Afviklingen af arrangementerne sker i samarbejde med Dansk Arkitektur Center og
Golden Days Festivalen, således at markedsføringen sker via deres kanaler.
Der bliver arrangeret en udstilling med
titlen ”Et lille hus i byen”, som vises i
Dome of Visions, Søren Kierkegaards
Plads (ved siden af Diamanten).

Luftfotografen Jesper Larsen vandt en international pris for dette billede af Kartoffelrækkerne

Fremtiden i fokus
Både bogen og udstillingen vil fokusere
på, hvordan de københavnske byggeforeningers kvaliteter kan blive et aktiv i
udviklingen af fremtidens boligbyggeri.
Hvordan kan vi bruge vores viden fra
byggeforeningerne, når vi skal bygge boliger i byen og udvikle de boliger og boformer, som vi skal bo i i fremtiden?
Desuden har nogle af byggeforeningerne
forberedt åbent hus eller guidede ture i
deres kvarterer. I vores kvarter står
Christian Sonne for en rundvisning.
Se den foreløbige, detaljerede plan for
aktiviteterne på hjemmesiden under Dit
kvarter > Om kvarteret og Arbejdernes
Byggeforening. /lf
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På ture med børn i nærområdet
Både som forældre og bedsteforældre kan det være rart at kende steder inden
for cykelafstand, som giver ny inspiration til vores børn
Af Ulla Liberg, foto Per Elvekjær
Vidste du, at i det område, som kaldes
De Gamles By, findes nu også ByOasen,
blandt andet med en bemandet legeplads for børn? Det er en by i byen, som
ligger lige bag
Panuminstituttet og har indgang fra Nørre
allé.
Der er også en
indgang fra
Møllegade, og
lige inden for
denne er der en
holder med et
lille kort over
området. Med
det i hånden
kan man opleve området gennem en
slags skattejagt, hvor der er forskellige
steder, man skal finde. Man kommer
bl.a. forbi både høns og dværggeder.
Der er også kaniner, mus og marsvin.
Der er noget på turen for alle aldre, fx
denne svævebane, som er for de lidt
større børn.

Faktaboks
ByOasen, De Gamles By
indgang fra Møllegade
www.byoasen.dk
Åbningstider:
Mandag—fredag: 9.30-17.30
Weekend: 10-13

Desuden er der et Orangeri med kanariefugle, undulater og parakitter. Det indgår
dog ikke i skattejagten, men er vist til
stor glæde for beboerne i De gamles By,
som stadig har forskellige afdelinger i
området.
Området er planlagt ud fra følgende 4
overskrifter: Bynaturparken – bybondegården – bynaturværkstedet – naturlegepladsen (som er bemandet).
Du kan læse mere om ByOasen på deres
hjemmeside, og her kan du også hente
en brochure med plan over ture rundt i
området, foruden en pjece med forklaringer om de mange steder, man møder.
Af deres kalender fremgår, hvornår de
har særlige arrangementer, flere som
ligner vores, fx fastelavn, Skt Hansbål og
Halloween.
Vi bor i et meget grønt kvarter og tæt på
byen. Alligevel kan man godt ind imellem
tænke, om der er erfaringer, som også
er en del af en god barndom, som
bybørn risikerer at gå glip af. For eksempel at plukke vilde blomster og bær,
klappe dyr eller finde insekter, at lege
ved en å og få en sok osv. Derfor er det
dejligt, at der nu bliver flere og flere ste-
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der også i byen, hvor den slags oplevelser er mulige.
Også vores lokale park Kildevældsparken
får snart lidt vild natur. Ifølge
lokalplanen er det meningen, at det område, der ligger lige bag Kildevældsparken ved cykelstien, skal blive til et
mini-naturområde med højt græs og vilde blomster.
Vi vender tilbage med flere turforslag,
men er også interesseret i at høre om
jeres erfaringer med gode oplevelser
sammen med børn på steder, som man
ikke umiddelbart støder på.

Deleøkonomi på gadeplan
Af Lise Fogh, Berggreensgade 50
Det er blevet moderne at dele; deleøkonomien er på fremmarch både nationalt
og globalt. Og sandelig også helt lokalt,
fx her i kvarteret.

ning, hvor de øvede og de uøvede hjælper hinanden med fælles redskaber og
viden om at rense sandfangsbrønde, tagrender og nedløbsrør.

Hvis du ser på vores Facebook-gruppe,
kan du se, hvordan ting og sager dagligt
skifter ejere, sommetider mod ”lokal valuta”, dvs rødvin, men ofte helt gratis.
Derudover deles naboer om opladere,
boremaskiner, affugtere, ekstra borde,
flyttekasser mmm. Ja, en dag tilbød vi,
at en anden familie måtte benytte vores
skraldespand. De havde holdt fest og bad
om plads til ekstra skrald.

Foreningens materielkælder indeholder de døre og vinduer, som nogen har
tilovers, og som andre kan bruge – kvit
og frit. Derudover er der et stillads, redskaber, bordplader og bukke og en cykelanhænger, som man kan låne.

Jeg har hørt om en ordning i Barcelona,
hvor man stiller ting, man vil skille sig af
med, ud på gaden om formiddagen den
dag, der er afhentning af storskrald. Så
kan man frit gå og hente hinandens aflagte møbler, skabe, husgeråd mm. Kl.
13 kommer skraldemændene og tager
det, der er tilbage. Smart system.
Energigruppen har igangsat en ny fælles
tradition, nemlig den årlige brøndrens-
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Erfaringsudveksling
Desuden sker der en masse vidensdeling
på kryds og tværs. Ikke mindst når det
drejer sig om håndværkere og ombygning af husene. ”Vi vil gerne åbne til kip
– er der nogen, der har gjort det?”, ”Ja,
kom og se, hvordan vi har gjort”.
Der er oprettet en speciel håndværkerside på kvarterets hjemmeside, hvor
man kan anbefale (eller evt. advare
mod) navngivne håndværkere. Det er jo
en stor fordel at benytte en håndværker,
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som allerede kender husene (se Dit hus
> Håndværkere og rådgivere).
For nylig blev der opfordret til, at vi
meldte os til Nabohjælp – en enkel måde at hjælpe hinanden med at beskytte
sig mod tyveri.
Og en ildsjæl har sørget for, at vi har en
hjertestarter til fælles brug. Den hænger på hjørnehuset Kuhlausgade 34.
Nyindflyttere forhører sig på Facebook
om, hvilke børneinstitutioner og skoler i nærområdet, der er populære. Èn
har fundet et par medspillere til et musikband.
Biler, bed and breakfast

Pris pr nat i kvarterets Airbnb-muligheder
Kilde: www.airbnb.dk

Delebilfonden LetsGo har tre delebiler
parkeret på Kildevældsgade. Ved at indgå i kvarterets gruppe i LetsGo, opnår
man rabat. Og en af fiduserne er, at man
altid kan få en parkeringsplads (se Kilden fra September 2012).

Hvis du får mange gæster i sommerferien, flere end du selv kan (eller har
lyst til at) have boende, så er der mange
af dine naboer, som udlejer et værelse,
en etage eller et helt hus i kvarteret via
Airbnb (se www.airbnb.dk).
Så vi bidrager godt til deleøkonomien.

Tur til det nye Nordhavn
Det var en gruppe på 25 i alle aldre, som deltog i rundvisningen
i det nye Nordhavn med Christian Sonne
Af Ulla Liberg, fotos Per Elvekjær
Vi fik en grundig gennemgang både i
udstillingslokalet med de forskellige

oversigtsmodeller, og bagefter så vi nogle af stederne rundt i området. Der var
stor enighed om efter turen, at vi alle
var blevet meget klogere på det store
projekt, der er i gang, og som er ualmindeligt gennemtænkt både i forhold til
økonomi og udførelse, når man sammenligner med andre dele af København.
Hver måned vokser Københavns indbyggertal med 1.000 personer. Området er
planlagt til at rumme 40.000 nye indbyggere, når det er færdigt. Det vil blive en
bydel, som primært er indrettet for gå-
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Gadernes navne er et kapitel for sig. De
er valgt ud fra de tidligere kajpladser for
skibe fra fx Hamburg og Rostock. Hovedgaden hedder dog Århusgade og bliver
en forlængelse af gaden på den anden
side af S-banen. Det er der, forretningerne skal ligge. Der vil i alt være 40.000,
som har deres arbejdsplads i området.
Mange designvirksomheder er allerede
etableret, som fx Montana og Best Light.
ende, cyklister og kollektiv trafik med
metroen, som får flere stoppesteder i
området. Bilerne bliver gemt i store huse
og parkeringskældre under vandet. Der
er tænkt på trafik på vandet med kanaler
gennem området. Man vil kunne sejle fra
Svanemøllehavnen ind i kanaler og videre til det centrale København. Det bliver
også en bydel, som satser
på grøn energi og energibesparelser med isolering mv.

I faktaboksen kan du se, hvornår der er
mulighed for en rundvisning i området
for dem, der gerne ville have været med.
Det kan godt anbefales.

Man har forsøgt at lade de
huse i området indgå, som
egner sig til bevaring og
ombygning, så der bliver en
vekselvirkning mellem røde
mursten og de nye betonhuse.

Faktaboks
Hvis du ikke nåede at komme med, er der endnu mulighed for de gratis guidede ture følgende søndage:

 28. juni
 26. juli (med Chr. Sonne som guide)
 30. august
 27. september.
Alle dage kl 13.
Der er ingen tilmelding,
bare mød op ved udstillingen Himmel og hav,
Helsinkigade 29, 2150 Nordhavn.
Læs mere på: www.nordhavnen.dk

Kilden 2015/2

9

Næste skybrud
Af Jørgen Frederiksen, Kildevældsgade 9
Vi har haft vand i vores kælder tre gange. De, som har oplevet det samme,
ved, at det tager måneder, før kælderen
er udtørret. (Ved sidste skybrud havde vi
heldigvis besøg af vores store familie fra
Jylland, så vi var mange om at lænse
vand).

trænger fortrinsvis ind ved kælderdøren
(og gennem væggen) fra baghaven.
Vandet bliver nu opsamlet i vandreservoiret i kældergang, bade- og fyrrum
(markeret med blå skravering).
Digerne ses her:

Her er en god ide til, hvordan man kan
forebygge det værste angreb ved det
næste skybrud. Det egner sig bedst til
huse, hvor der ikke er toilet i kælderen.
Jeg har fremstillet en praktisk forebyggende foranstaltning.
Dige mod værksted

Dige mod værksted

På denne tegning over kælderplanen vises tre murede ”diger” (markeret med
sort), der sikrer at de store murstensbelagte kælderrum, vil forblive tørre områder. Digerne er muret op i to lag, og har
en højde på 13 cm. Det betyder, at der
er plads til ca. 2 m3 vand, før det løber
ind over digerne. Så meget vand har vi
(endnu) ikke haft i vores kælder. Vandet
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Dige mod hovedtrappe
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tørre, og vi skal ikke bruge flere måneder for at tørre kældergulvene ud.
Jeg har udboret et hul til en dykpumpe i
kældergangen. (Vær opmærksom på
hvor kloakrørene ligger). Når vandstanden falder i Kildevældsgade, kan vandet
lænses ud.
Vi ved med nogenlunde sikkerhed, at det
næste skybrud kommer, men bare ikke
hvornår og hvor høj vandstanden vil blive i kælderen.
Dykpumpe ved havetrappe

Digerne er til meget stor hjælp. De giver
tid til - og mulighed for - at sikre de vigtigste ting i kælderen i øvrigt.
Det betyder væsentligst af alt, at vi kan
holde de store murstensbelagte kælderlokaler og rummet under kældertrappen

Denne ide er en økonomisk overskuelig
løsning. Den kan udføres af en amatørhåndværker. Men prisen for en dygtig
håndværker vil også være til at overskue.
Mens pumpen arbejder, tager vi os en
kop kaffe eller et glas rødvin.

Lær dit fjernvarmeanlæg at kende
Møde for Strandvejskvarteret med HOFOR den 15. september Kl. 19.30 – 22
i Skt. Kjelds Kvarters lokale, Vennemindevej 39. st.
Af Jørgen Frederiksen, Energigruppen
Energigruppen har gennem en årrække
afholdt møder med HOFOR med en meget kvalificeret gennemgang af, hvordan
fjernvarmeanlægget fungerer.
Informationsmøderne har været velbesøgte, og derfor arrangerer vi et møde
igen i år. Det er også en særlig opfordring til nye tilflyttere om at få indsigt i
husets varme/klima. Man kan få meget
udbytte af den inspiration, som man går
hjem med efter mødet.
Det er nødvendigt med tilmelding. Der er
plads til ca. 30 deltagere. Tilmelding senest 4. september til:
energigruppen@strandvejskvarteret.dk
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Gå på www.strandvejskvarteret.dk under
menuen Dit hus > Energiråd, hvor du
kan finde meget mere information om
energi og forbrug.
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Hvad vores hjemmeside tilbyder
Strandvejskvarterets hjemmeside www.strandvejskvarteret.dk er vores fælles
arkiv over aktiviteter, regler, råd og vejledninger
Af Ulla Liberg og Lise Fogh
Det er her, du finder relevante oplysninger om, hvad du kan plante i din have,
hvad du må ændre i dit hus, hvordan du
renser din brønd, hvornår der er storskrald, og hvornår vi mødes til nytårskur
og fastelavn.
Hjemmesiden er ”foreningens A4mapper”, hvor man kan finde såvel helt
aktuelle som historiske dokumenter.

Forskellen mellem
Facebook og hjemmeside
Søren Borch, webadministrator for hjemmesiden, beskriver forskellen mellem
hjemmesiden og Facebook-siden således: ”Facebook er fantastisk til at sende
en hurtig besked rundt og til at invitere
til en aktivitet. Desuden bruges den især
som markedsplads, hvor beboerne udveksler ting eller låner af hinanden.”

Her finder du navne og kontaktoplysninger på bestyrelsen og
deres ansvarsområder
Her er de aktiviteter og grupper, der
findes i kvarteret

Husejerforeningen og GF:
her er alle referater af tidligere generalforsamlinger
Under Energiråd finder du
masser af råd om fjernvarme,
vinduer, og hvordan du kan
spare på energien

Disse sider er helt nødvendige, hvis du vil
vedligeholde eller ændre noget ved dit
hus. I Håndbogen finder du både regler
og råd.
Læs det, før du går i gang, ellers risikerer
du at måtte lave det om

Håndværkere og rådgivere:
lister over håndværkere, som
husejere har prøvet og kan
anbefale (eller evt. advare
imod)
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Under Haver og hegn findes en detaljeret
oversigt over blomster, stauder, buske og
slyngplanter, som egner sig til vores små haver
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I Kalenderen kan du altid finde
tid og sted for kvarterets fællesarrangementer
Under overskriften Om kvarteret og Arbejdernes
Byggeforening kan du finde artikler om den historiske
baggrund for byggeforeningstanken og Arbejdernes Byggeforening
Afløb: Her kan du finde en video, som
viser, hvordan man renser sine brønde
og afløb

”Ulempen ved Facebook er”, fortsætter
han, ”at indlæggene
ikke er ordnet, og at
de forsvinder ned
under skærmen, når
der kommer nye.
Hjemmesiden, derimod, samler al mulig relevant og opdateret viden og præSøren Borch,
senterer den på en
webadministrator
struktureret og søgbar måde. Og brugerne kan indlægge
kommentarer til alle artikler. Men hjemmesiden egner sig ikke til hurtige udvekslinger eller længere artikler. Det skal
ske hhv på Facebook og i Kilden.”
Informationer til nye husejere
Vi har spurgt nogle husejere, hvad de
brugte hjemmesiden til. Barbara fra
Berggreensgade fortalte, at hun ofte kiggede på siden, før de flyttede ind for at
se, om der evt. var noget til leje. ”Lige
da vi var flyttet ind, brugte jeg den især,
når vi skulle lave noget på huset. Så er
det godt, at man dér kan finde Håndbogen. Vi kiggede også på videoen om
brøndrensning - det er fint med en video
til dem, der aldrig har prøvet det før."
Informationer, som er permanente, fx
regler, og orientering om Generalforsam-
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lingen vil hun altid søge på hjemmesiden.
Morten fra Berggreensgade mente, at
det er et godt supplement til Facebook,
og at det også er nødvendigt, at vi har
en hjemmeside. Han har mest brugt den
til at finde information om energigruppens møder og tilbud. Han synes, at den
er god og overskuelig, men at det er
svært at vide, om undersiderne er blevet
opdateret.
Vil du bidrage?
Søren Borch er altid åben for andre husejere, som vil bidrage til hjemmesiden
med nye projekter og emner — eller bare med ris og ros.
Hvis du har lyst til at udvikle eller videreudvikle noget på siden, kan du skrive til
hjemmesiden@strandvejskvarteret.dk.

Statistik over
trafik på hjemmesiden
Der er ca 100 besøg pr dag, nogenlunde
jævnt fordelt over måneden, og også over
ugedagene og dag- og aftentimerne.
Bortset fra forsiden er de mest besøgte sider
dem om Håndværkere, Håndbogen, Energiråd og Nyhedsbreve.
Af besøgene kommer 75% direkte eller fra
faste link, 15% fra søgemaskiner (Google
ol.) og 10% fra Facebook.
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Beboerstafet:

Fra Svanemøllen til Nørrebro
og tilbage igen
- En dag i en moderne gøglerfamilies liv
Af Christine Kann, Hornemansgade 14, st.
Vi fik stafetten af Nanna Solow, der opfordrede til en fortælling om, hvordan
der bliver skabt teater fra vores lille
hjem i Hornemansgade.
Alle op og
ud af døren. Alfred
på 10 år
skal både
have pakket skoletasken og
madpakken, noderne til eftermiddagens
koncert på
DR skal
med, og
sværest af
alt, skal
han huske at binde sine snørebånd. Pelle
tager afsted på turné igen - rejsetasken
er pakket med løbetøj, der måske vil blive brugt, nyvaskede kostumer, og eyelineren i sminketasken er spidset. Selv
sætter jeg mig på cyklen med Villy
Tobias på 3 år og Alfons Åberg bamsen i
cykelstolen. I dag bliver han hentet af
Stephanie, men det er ok - for det er
yndlingsbabysitteren.
Jeg elsker cykelturen fra rolige Hornemansgade til Teatergrad på Den Røde
Plads, Nørrebro. Byens puls tager til, og
når jeg rammer vores arbejde, er jeg
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klar til endnu en dag i teatrets tro tjeneste.
Tankerne til udviklingen af vores teater
startede ved køkkenbordet i Hornemansgade,
men den
romantiske idé
om et
hjemmekontor
blev hurtigt afløst
af stigende krav
om flere
kvadratmater og
et spinkelt håb
om at
kunne adskille arbejds- og privatliv, bare
en gang i mellem.
I dag er Teatergrad et byrumsteater, der
holder til på Den Røde Plads på Nørrebro. Vi skaber teaterforestillinger rundt
omkring i byens rum og på turné i hele
Danmark. Senest Perker Cabaret på cafeer i København. Snart har vi premiere
på en musikdramatisk forestilling i anledning af Halfdan Rasmussens 100 års
fødselsdag på en af Baadfartens gamle
både på Furesøen. I den næste sæson
præsenterer vi 8 forestillinger, der spiller
mærkværdige steder, lige fra plejehjem
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og legepladser til
spa-bade, cafeer og
Statens Museum for
Kunst. Kun fantasien sætter grænser.
Vi flytter kunsten
væk fra de traditionelle teaterscener,
med alt hvad dertil
hører, og ud til publikum. Vi kommer
vores publikum i
møde i rum med en
alternativ æstetik,
hvor de i forvejen
færdes, og vi drømmer om derigennem
at kunne skabe unikke oplevelser, der
udfordrer og udvikler ideen om, hvad
teater er og kan.
Pelle og jeg driver Teatergrad sammen
med vores co-kunstneriske leder Sandra.
I huset er vi ud over os selv 5 fastansatte… Ja dertil kommer så de ca. 150
kunstnere, der i løbet af et år gæster
vores teater.
Jeg holder af mit arbejde som administrativ leder, med mange jern i ilden og
muligheden for at beskæftige mig kreativt med noget, jeg brænder for. Især
når jeg oplever at være medskabende af
et produkt, der sætter nye tanker i gang

hos publikum, eller som medvirker til at
åbne for en aktuel debat i samfundet, så
er det de 60 arbejdstimer om ugen værd.
Mørket sænker sig over København. På
en café ude i byen spiller en af vores forestillinger. Jeg håber, alt går godt, og
at publikum er glade og får lidt at tænke
over med hjem.
Jeg sætter mig på cyklen. Jeg elsker turen hjem, roen sænker sig, og når jeg
drejer ned af Kildevældsgade, ser jeg
Danmarks smukkeste huse komme mig i
møde. Det er lidt som at køre på
”landet” hver dag. Tænk, at jeg er den
heldige, der bor i et af dem. I weekenden skal jeg gå i min lille have, jeg skal
slå min meget lille græsplæne, se til
krydderurter og roser, og hvis vejret er
godt, skal vi drikke et glas vin, mens vi
sludrer med overboen eller genboen.
Kan man være mere heldig?
Redaktionen har lyst til at orientere om
forestillingen:
Det Flydende Teater
Grinet og Døden — en forestilling om
Halfdan Rasmussen
Spillested: Baadfarten, v. Frederiksdal,
Furesøen
Spilleperiode: 17. juli – 15. august
Læs mere: www.detflydendeteater.dk

Kalender 2015

Kildens udgivelsesplan

29. august kl. 14
Loppemarked i Berggreensgade

Kilden nr. 3, 2015, september
Frist for indlæg: 5. september 2015

29. august kl. 19
Sommerfest i Berggreensgade

Kilden nr. 4, 2015, december
Frist for indlæg: 15. november 2015

4-20. september
Jubilæumsudstilling, Globen,
Søren Kirkegaards Plads

Indlæg kan sendes til
kilden@strandvejskvarteret.dk
eller afleveres til redaktørerne;
se adresser på bagsiden.

15. september kl. 19.30
Møde om fjernvarmeanlæg (se s. 11)
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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

Lars Bjerregaard
Niels W. Gades Gade 44
T 2613 2600
lars.bjerregaard@hotmail.com
Opgaver: Kasserer,
Arrangementer

Lise Fogh
Berggreensgade 50
T 3929 4126, M 5090 9214
Opgaver:
Redaktør Kilden (ansv)
kilden@strandvejskvarteret.dk

Materielkælder i Hornemansgade 36
Ring hverdage kl. 16-18 og aftal tid:
Niels Ingvartsen
2036 2008
Benditte Skyhøj Olsen 2023 6216 (3929 3968)
Jan Væver
2579 3333
Christian Corfixen
2980 0884
Jørgen Frederiksen
2049 1701

Ulla Liberg
Berggreensgade 54
T 3920 0757
Opgaver:
Redaktør Kilden
kilden@strandvejskvarteret.dk

Web-redaktion: Søren Borch, Berggreensgade 50, hjemmeside@strandvejskvarteret.dk
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
16 Grønne tage: Susan Eklund, Weysesgade 16, susan_eklund@mail.tele.dk
Konfliktmægling: Christian Werenberg, cjwerenberg@gmail.com, 2234 3570
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Leder
Endnu en fin dag med loppemarked og
efterfølgende grillfest. Tænk, at vi var så
heldige med vejret. Var der ikke også lidt
flere både sælgere og gæster i år?
Det var dejligt at se, hvordan børnene
samledes foran orkestret. Det var tydeligt noget helt særligt at være så tæt på
levende musik. Tak til alle der på forskellig måde bidrog til, at dagen blev så vellykket.
Ligesom energigruppen havde vi fra Kilden også en lille bod på dagen. Enkelte
nyindflyttere kom forbi og fik tidligere
numre af bladet, og andre kom og udtrykte tilfredshed med bladet. Det var
dejligt. Vi fik også ideer til nyt stof, som
vi vil arbejde videre med. Bliv ved med
det.

Der var kø ved bestyrelsens bod for at få
udleveret den nye jubilæumsbog om
byggeforeningerne. Vi bringer en anmeldelse af bogen inde i bladet, hvor vi også
nævner andre aktiviteter i anledning af
jubilæet. Blandt andet er der rundvisning
i vores kvarter den 27. september. Se
mere side 9 og i kalenderen, hvor vi prøver at have aktuelle datoer af relevans
for os i kvarteret.
I næste nummer af Kilden tager vi gerne
imod indlæg, som varmer op til generalforsamlingen i starten af det nye år. Hvis
synspunkterne er blevet fremført her i
Kilden på forhånd, bliver det lettere og
mere kvalificeret at træffe beslutninger
på mødet.
Efterårshilsner
Lise og Ulla

Kilden 2015/3, september 2015

Redaktion

Medlemsblad for Husejerforeningen
i Strandvejskvarteret

Lise Fogh (ansv) og Ulla Liberg
Foto: Per Elvekjær m.fl.
Øverste forsidebillede er forsiden af den nye
bog om byggeforeningerne

Udgives 4 gange om året. Oplag 450
Tryk: Glumsø Bogtrykkeri A/S
Tidligere numre kan findes på
www.strandvejskvarteret.dk
Redaktionen sluttet 14. september.
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Indlæg kan sendes til
kilden@strandvejskvarteret.dk
eller til redaktørerne se adresser på bagsiden.
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Nyt fra bestyrelsen
Kildevældsgade som skybrudsvej
Vi har tidligere orienteret om, at arbejdsgruppen vedrørende fredeliggørelse af
Kildevældsgade var sat i bero på grund
af skybrudsplanerne, som ville omfatte
både Kildevældsgade og Landskronagade.
Nu har vi fået oplyst, at det tidligst bliver
i 2017, og at det formentlig blot bliver i
form af en nedgravning af en større ledning. Derfor vil arbejdsgruppen atter blive indkaldt i efteråret, så der kan blive
udarbejdet et oplæg til generalforsamlingen.
Affald
På baggrund af affaldsgruppens samarbejde med kommunen kan vi informere
om flg.:
Den ”røde boks”
For farligt affald og småt elektronikaffald
har kommunen en ordning for villaer og
rækkehuse, hvor de udleverer en ”rød
boks” på 40 liter.

Boksen kan opbevares indendørs og kan
stilles frem på matriklen - så den kan ses
fra vejen - til tømning 4 gange årligt.
Farligt affald kræver ofte specielbehandling og skal så vidt muligt genanvendes
mest muligt. Farligt affald er fx terpentin, maling, kemikalier, elsparepærer,
neglelak, spraydåser og batterier. Småt
elektronikaffald er fx mobiltelefoner, opladere, mindre køkkenmaskiner som fx
stavblender og elektronisk legetøj.
Tidshorisonten for levering af boksen til
samtlige husejere er omkring nytår.
Affaldssortering
Den enkelte husejer skal ikke tage kontakt til kommunen vedr. den udrullede
affaldssortering på Østerbro. Dette skyldes, at vi i øjeblikket samarbejder med
kommunen om en fælles løsning for hele
vores forening, fx en nedgravningsløsning eller andet. Vi har derfor pt. dispensation ift. denne ordning.
Samarbejdet med Københavns kommune
fortsætter.

Medhjælpere til nytårsfyrværkeri på torvet
Har du lyst til at være med til planlægningen, så kontakt Henrik Bruus
(bruus@fysik.dtu.dk) NWGG 4, snarest
muligt.

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.

Har du lyst til at give en hånd med ved
selve affyringen, så er kravene, at:
1) du mindst skal 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.

Kilden 2015/3
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Kender du de mange legepladser
i Fælledparken?
Her fortsætter serien med gode udflugtsmål med børn i gå- eller cykelafstand
fra Komponistkvarteret
Tekst og foto Ulla Liberg, Berggreensgade 54
Sidst beskrev jeg legepladsen ved De
gamles By med bl.a. forskellige dyr.
Skulle det virkelig være nødvendigt med
introduktion til de mange forskellige legepladser i den park, som foruden Kildevældsparken er den mest brugte park af
børnene fra vores område?
Jeg vil ikke gennemgå alle stederne, blot
nævne dem kort og så fortælle lidt mere
om Trafiklegepladsen, som også er åben
for alle i weekenden, og som ofte har ret
få besøgende.
Hvis vi starter længst væk fra os, ligger
Vandidrætslegepladsen med soppesøen. Der er indgang fra Edel Sauntes Allé.
Vandidrætslegepladsen er åben hele

året, men der er kun vand i sommermånederne, og soppesøen er klar, når det
er mindst 20 grader varmt. Resten af
året kan den bruges som en almindelig
legeplads fra kl. 9 til 17, og den er egnet
for mindre børn. Bare det at få øvet at
løbe op og ned ad bakker kan være noget bybørn ikke altid mestrer. Der er adgang til toilet.
Ved siden af vandidrætslegepladsen ligger Skaterbanen, som er for store børn
og unge, og som er ret avanceret.
Der er dog en anden bane, Løbehjulsbanen, som er egnet for mindre og
uøvede børn. Den ligger ovre mod Rigshospitalet. Dér har jeg set børn på både
skateboard og løbehjul.
Ned mod Blegdamsvej ligger Tårnlegepladsen. Her er flere af byens tårne lavet om til rutsjebaner m.m. Her er også
mulighed for at lege en slags lysjagt,
som giver god motion. På stedet er udmærkede borde til spisning, og der findes også et toilet.
I nærheden af det store posthus ud mod
Øster Allé og Trianglen ligger Sansehaven. Den er absolut mest egnet i sommerhalvåret, hvor der er blomster og
andre sanseindtryk. Den er ikke så meget til leg, snarere en oplevelse med en
voksen som guide. Den er indrettet, så
også handicappede kan komme til med
kørestole.
Så skal vi over Øster Allé og forbi iskiosken. Mellem træerne til venstre kan trafiklysene skimtes.
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Trafiklegepladsen har eksisteret siden 1972. Sidste år blev
den åbnet efter en gennemgående renovering. Der er køretøjer,
der kan lånes, men jeg vil anbefale, at man medbringer sit eget
køretøj, som man er fortrolig
med eller skal øve sig på. Det
kan være en løbecykel, en tohjulet med støttehjul eller en rigtig
tohjulet. Her er både et indhegnet område for de mindre børn
og et stort stisystem med lysregulerede kryds, rundkørsler, benzinstation og parkeringspladser.
Et sjovt sted at blive mere øvet i
at mestre den helt nødvendige
færdighed i Danmark, nemlig at
køre sikkert på cykel.
På den lille plads i midten holder ofte
små kaffecykler, så forældrene kan få
noget at styrke sig på. På en søndag er
det område helt fuldt af børn og voksne.
Her er også mulighed for fx beachvolley
eller hockey eller gynger for alle aldre.
Husk, hvis du har et udflugtsmål, som du
selv eller vi skal skrive om, så kontakt os
på Kilden.
Faktaboks
Trafiklegepladsen
Gunnar Nu Hansens Plads 10

På vej hjem kommer I forbi det store
område ud mod Serridslevvej kaldet:
Motions- og aktivitetsbåndet. Her kan
det være afslappende at hoppe lidt i
trampolinerne, som findes i de grønne
bakker, eller gynge en tur.
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Trafiklegepladsen er åben hele døgnet
og alle ugens dage. Den er dog kun
bemandet mandag-torsdag 9.30-17 og
fredag 10-17.
Når det drejer sig om større grupper,
skal man bestille tid.
Du kan tjekke åbningstider og placering for alle legepladserne på denne
hjemmeside:
http://kk.sites.itera.dk/apps/
kk_legepladser_ny/
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Introduktion af

Strandvejskvarterets Haveklub
Af Kirsten Bruus, Niels W. Gades Gade 4
Da min
mand
Henrik
og jeg
søgte
efter et
hus tilbage i
2012,
havde vi
især to
ønsker:
Vi ville
bo i
byen, og
vi ville
have en
lille have til at slappe af i efter en lang
dag. Nu, hvor vi har boet her i tre år,
hører jeg ofte fra mine venner og naboer, at de havde samme grunde til at vælge at bo i Strandsvejskvarteret. Men måske har det også spillet en rolle, at vi har
en lokalplan, som kræver, at ejerne skal
følge visse retningslinjer for at opretholde kvarterets oprindelige og enestående
æstetik. Denne plan hjælper os til på
mange måder at adskille vores kvarter
fra andre rækkehuskvarterer, så som
Kartoffelrækkerne.
I forbindelse med kommunes aktuelle
planer for områdefornyelse af Sankt
Kjelds Plads og Kildevælds parken, mener vi, at det kunne være et godt tidspunkt at finde nye og inspirerende måder
at bidrage til dette vidunderlige grønne
initiativ. Ønsker vi ikke alle at sætte et
godt eksempel for vores børn og forbedre den samlede kvalitet af vores nabolag?
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Vores idé er at etablere Strandvejskvarterets Haveklub. Den overordnede
vision er endnu ikke på plads, men målet
for klubben vil først og fremmest være at
skabe rammer for udvikling af sjove og
innovative måder at tilskynde husejerne
til at forskønne deres forhaver med passende og bæredygtige grønne områder.
Vi føler, at hvis vi kan etablere os selv og
de omliggende gader som et ”havekvarter”, har vi mulighed for at differentiere vores kvarter i København.
Da denne idé stadig er ny og under udvikling, vil vi sætte stor pris på at høre
dine tanker om den. Vi har lavet en kort
spørgeundersøgelse med fire spørgsmål,
der kan findes både på hjemmesiden
Strandvejskvareret.dk og på vores Facebook-gruppe. Som et lille incitament
trækker vi lod blandt besvarelserne om
et gavekort på 500 kr til blomsterforretningen ”De 4 Årstider” på Østerbrogade.
Hvis du gerne vil deltage i vores afslappede og hyggelige haveklub, skal du være mere
end velkommen til
at kontakte
Kirsten
Bruus på
knbruus@
gmail.com
eller komme forbi på
NWGG 4 til
en kop kaffe for at
høre mere.
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Trappebilleder
En gammel mode er bevaret i et hus i Berggreensgade
Tekst og foto Ulla Liberg og Per Elvekjær

Vi er blevet gjort opmærksomme på endnu et eksempel på trappemalerier i vores
huse. Disse er i Berggreensgade 40.

Vi har tidligere bragt andre eksempler på
trappemalerier i Kilden (nr. 2014/3 og
nr. 2014/4).

Her er det forskellige dyr fra både Danmark og udland. De sidder lige over trappetrinene, hvilket er meget børnevenligt.
Dyrebillederne er placeret på en frise,
der er malet, så den ligner forskellige
træsorter (metoden kaldes ådring).

Mon der er flere, som er til at fotografere, eller gemmer de sig bag nogle lag
maling?

Kilden 2015/3
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Et lille hus i byen
Fortællinger om Arbejdernes Byggeforening – nostalgi eller fremtid?
Af Søren Klokhøj, Berggreensgade 52
Anledningen: 150 års jubilæet for Arbejdernes Byggeforening har været udgangspunktet for en udstilling og for den
foreliggende bog.
Bogen: En delikat bog, trykt på glittet
papir i læsevenligt kvadratisk format
(265 x 265 mm), gennemillustreret med
et hav af dejlige billeder og tegninger, og
fyldt med tekstbidder om historierne,
mytologien, hverdagen i disse dejlige
huse.
Køb bogen, du vil ikke fortryde det.
Visionen om gode og sunde boliger til os
bymennesker er blevet realiseret på utallige måder gennem tiden. At netop
”Byggeforeningshuset” i sin aktuelle form
er gået hen og blevet alment attråværdigt, kunne fædrene til tanken vel næppe
have vidst, men lur mig, om ikke den
basale kombination af fornuftigt håndværk + stor fleksibilitet i anvendelsen af
boligen + bynær beliggenhed spiller en
væsentlig rolle. De egentlige byggeforeningshuse som i Komponistkvarteret
var fra starten fuldstændig identiske –
teknisk set. Ideen om typedannelsen,
det arkitektonisk standardiserede hus,
var i spil. Der er naturligvis varianter,
men en beboer i et nyt hus i komponistkvarteret år 1900 ville nemmere kunne
tage fejl af adressen end dagens glade
ejer. Bogen viser på fornem vis, hvor
stor diversitet og fantasi, der er udfoldet
overalt, hvor vore små huse optræder.
Kakkelovnsopvarmningen er borte, kokskælderen er udnyttet til hobbyrum/
teenagehybel/kontor, vælg selv, skorstene er sløjfet, fortove er flyttet, haver er
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oprettet, hække er plantet, gaslamperne
er udskiftet med elektriske lamper, hestepærer på stenbro er erstattet af biler
på asfalt, lokummerne er væk, butikkerne er væk, to arbejderfamilier hver med
mange børn er udskiftet (typisk) med én
familie og færre børn, og der er indrettet
stillegader. Er man så heldig at blive vist
rundt indenfor, er variationsrigdommen
meget stor. Franske altaner, brændeovne, væltede skillevægge, åbne køkkener,
sløjfede etageadskillelser, gulvvarme i
kældrene.
Husene står der stadigvæk og ligner sig
selv, med dagens udtryk: Masser af
blomster + spredte cykler + masser af
legende børn + levet liv. Mytologien fastholdes og udbygges. Historien fortælles
og genfortælles. Her er bogen et fint dokument, og den vil også for selv de mest
hardcore beboere kunne inspirere og
glæde ved sine fremragende illustrationer og sit historiske afsæt.
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Den ”brummende rystepudser” var i
mange år områdets nationalfugl, da jeg
selv flyttede ind i 1976. Gulve blev afslebet, døre blev afsyret, vinduer blev renoveret, møbler blev bygget og ombygget.
Der var adskillige kollektiver, og hjemmelavet var in. Mit indtryk er, at beboerne i dag er mere satte, mere Paustian
end Ikea, mere PH end rispapir, mere
Mogens Koch end ølkassereoler – men
det har skiftet i brede cyklusser på vel
25 – 30 års længde, samtidig med at byen og verden omkring vore huse har ændret sig.
Bogen bringer en detaljeret og spændende gennemgang af de historiske omstændigheder, der var kimen til byggeriets igangsætning. Jeg fik et nyt og dybere indblik i mine oldeforældres generelle
livsvilkår – så længe siden er det jo heller ikke. Livet var hårdt, snavset og
trangt, og de små velfungerende huse
blev én brik blandt flere til forbedring af
almindelige menneskers liv.

Faktaboks
Et lille hus i byen
Fortællinger om Arbejdernes Byggeforening - nostalgi eller fremtid
Redaktion: Claus Bech-Danielsen
og Marie Stender
Foto: Jens Lindhe
Forlaget Historika/Gads Forlag A/S, 2015.
175 sider, indbundet.
Bogen koster 250 kr.
Se: www.dac.dk/da/dac-life/
udstillinger/2015/et-lille-hus-i-byen/

I et større perspektiv ser bogen ligeledes
fremad og udad, og den udgør et værdifuldt bidrag til snakken om: ”Hvordan vil
vi bo?” Svaret er ligetil: ”Sådan her!”
Et sobert og gedigent stykke arbejde.

Udstilling, rundvisninger og seminarer
I anledning af 150 års jubilæet for Arbejdernes Byggeforening har Dansk Arkitekturcenter (DAC) åbnet en udstilling i
Dome of Visions, Søren Kierkegaards
Plads. Den er åben fra 4. september til
18. oktober 2015.
Derudover er der planlagt andre aktiviteter, som sætter fokus på vores kvarte-

rer. Nogle besøg og rundvisninger blev
afholdt allerede i begyndelsen af september, men rundvisningen i vores eget
kvarter finder sted den 27. september
kl. 13-16. Her vil Christian Sonne indlede, og derefter har flere beboere beredvilligt stillet deres huse til rådighed for et
besøg. Tilmelding skal ske til DAC på
dac.dk.
Den 4. oktober kan man høre Mette
Mechlenborg og Søren Ulrich Thomsen
tale om Kartoffelrækkerne. Entré og tilmelding via dac.dk.
Desuden er der et symposium den
8. oktober, hvor flere af forfatterne til
bogen drøfter ”Gamle kvaliteter i den
nye by”. Entré og tilmelding via dac.dk.

Kilden 2015/3
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Beboerstafetten

Danmarks flotteste og dyreste
fastligger-campingplads
Af Kaare Breinholt, Hornemansgade 13
Tak til Christine Kann for overleveringen af Beboerstafetten. Den havde
jeg ikke lige set komme.
Men hey, det er jo altid godt, sjovt
og ret sundt at stoppe op og overveje, hvordan, hvorfor, hvad og hvor er
man lige nu? Dette gør sig gældende
i alle henseender: arbejde, fritid, familie, bolig, drømme og målsætninger.
Vi søger vel alle at ramme den rette
hylde på det rette tidspunkt?
Jeg hedder Kaare Breinholt, og bor i
Hornemansgade 13 sammen med
Annette, vi har to døtre Alba på 14
og Luna på 12, samt en lidt for gøende
hanhund, som hedder Buster. Det sidste
arbejder vi på.
Jeg har været selvstændig erhvervsdrivende i næsten hele mit voksne liv og
selv haft ansvaret for, hvordan, hvorfor
og hvad jeg har kastet mig ud i. Jeg har
selv stillet mig ovenstående Hv-ord om
og om igen, blot for løbende at forventningsafstemme med mig selv. Det er
sundt – men skide svært.
I dag står der Serie-iværksætter på min
LinkedIn profil, og pt. har jeg helt eller
delvis ejerskab i fire forskellige virksomheder med mit firma WishBone som
krumtap. I de sidste 22 år har jeg startet, kickstartet og rådgivet et utal af
virksomheder, men efter et år som
eventmanager i DR under Eurovision og
med tre firmaer kørende sideløbende,
måtte jeg igen stille mig de kære
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Hv-spørgsmål. Det var indlysende, at jeg
måtte rykke lidt rundt på mine prioriteringer og målsætninger, ellers ville jeg
nok ikke kunne holde skansen så længe
som ønsket.
I de sidste 6 år har jeg drevet mine virksomheder og projekter fra hjørnekontoret i Kildevældsgade 14, lige på den anden side af vejen hvor vi bor. Knaldhamrende hyggeligt at have kontor og bolig
over for hinanden, skal jeg hilse at sige.
Men vokseværk har gjort, at den primære daglige aktivitet er flyttet ud til større
lokaler. Siden oktober er Jens Serup fra
Weysesgade 13 og hans firma Guardian
også flyttet ind i Kildevældsgade 14, og
det er dejligt at dele med en ven og lokal
gut. Huset er fornyligt blevet solgt, så nu
afventer vi, hvad fremtiden bringer for
det nok sidste reelle kontor– eller
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erhvervslokale, som er tilbage i kvarteret
- desværre. Jeg drømmer stadig om, at
der måtte komme 2-5 butikker eller cafeer tilbage i vores kvarter, her er lidt for
meget udkants-København, her er lidt
for stille … synes jeg. Tænk, hvis der
kom nogle omrejsende madboder eller
udsalgsvogne, som blot stoppede op i en
kort periode for at sælge ud af lækkerier
på faste ugedage. Kunne både være dejligt, bekvemt og enormt miljøskabende.
Det er blot en drøm for udviklingen af
kvarteret.
Tak for endnu en virkelig hyggelig Sommerfest. Endelig med godt vejr, som andre sikkert skriver i dette blad.
Det var tilfældigt, at en kammerat og jeg
cyklede igennem kvarteret en sommeraften for nok 10-12 år siden og på afstand oplevede Strandvejskvarterets
sommerfest. Hyggen, lysene, duften af
lækker grill, højlydt latter og legende
børn. Min beretning til Annette om min
opdagelse af denne fantastiske oase var
åbenbart så overbevisende, at vi to jyske
landflygtige var knusende enige om, at
”her ville vi gerne bo” – her er jo lidt
som i provinsen - på den gode måde.
Den mulighed troede vi seriøst ikke ville
opstå, men tegn i sol og måne, og nogle
år og tilfældigheder senere ville, at vi for
snart otte år siden fik handlet os frem til
dette dejlige hjørnehus. Eller rettere 2/3
af et hjørnehus, for vi er så heldige, at
Christoffer og Anne købte husets øverste
lejlighed for et år siden, og dem har vi
det enormt hyggeligt og godt med. Lidt
som et kollektiv, uden fælles 2CV - du
ved. Vi deler alt og hjælper hinanden
som gode naboer.
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Med alle de skønne æbletræer, der er i
det her kvarter, så burde vi vel lave en
fælles Moste-dag? Man kan låne en mostemaskine på biblioteket! For det gør jo
lidt ondt i bonderøven her at se så meget
dejlig frugt gå til spilde. I kan godt høre,
at jeg selv ærgrer mig over ikke at eje et
af jeres fine æbletræer. For ideer har jeg
jo nok af – småt eller stort - serieiværksætteren KAN bare ikke stoppe, men det
er også ok, så længe man blot husker at
stoppe op, stille sig Hv-spørgsmålene,
lave en forventningsafstemning og tage
beslutninger ud fra det.
Min - og forhåbentlig også Annettes ikke så overraskende konklusion efter
dette skriv er, at vi bliver boende en del
år endnu, for her er sgu ret dejligt.
Tak for godt naboskab, her på Danmarks
flotteste og dyreste fastligger-campingplads.

Mostpresse

Apropos, at dele. Så er det jo noget, vi
er blevet bedre og bedre til her i kvarteret, men måske vi kunne blive endnu
bedre? Tagbokse, biler, cykler, kagefade,

højtryksspuler, termokander, snekæder,
rundsave, klapborde, telte, liggeunderlag, snerydningsordninger, bestik til 30,
und so weiter. Kunne det på en måde
organiseres eller systematiseres bedre,
hvem ved?
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Fritidsforeningen Kildevæld
Kildevældsskolen på Bellmansgade har en fritidsforening
– en god en af slagsen – og det har den haft siden 2009!
Af Anne Kamstrup-Larsen, Weysesgade 37, formand for FFK
Fritidsforeningen Kildevæld (FFK) er en
veletableret forening for alle Østerbros
børn og kører nu som en integreret del
af Kildevældsskolens årsplanlægning.
Bestyrelsen for FFK har et meget tæt
samarbejde med skolen, en (nogenlunde) fast stab af trænere, kæmpe opbakning fra forældre og meget stor tilslutning til alle hold – vi har omkring 150
aktive børn i foreningen hver sæson.
Sæsonen 2015/2016 skydes i gang 21.
september og løber helt frem til medio
april 2016. Al kommunikation mellem
forældre, forening og trænere foregår på
Facebook, gruppen Fritidsforeningen Kildevæld, via foreningens nyindkøbte
klubmodul - eller også møder vi bare
hinanden i skolegården eller på fritten og
får afklaret evt. spørgsmål etc. Det er så
dejligt uformelt – seriøst, men uformelt.
Prisen for en hel sæson er 425 kr.
(drama dog 500 kr.), og tilmelding sker
efter først-til-mølle-princippet fra
6. september kl. 20 på klubmodulet
http://kildevaeld.klub-modul.dk/.
I denne sæson har vi flg. aktiviteter:
 Basketball
også for de ikke så høje
 Dans - Get your move on
til alle de danseglade
 Drama
for queens og andre
 Springgymnastik
 Håndbold.
Vi arbejder på at finde en underviser til
fodbold (12-16 børn pr. hold) samt til
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forældre/barn madlavning – hold af 1216 personer, fx 6 ugers varighed, så hvis
nogen kender nogen, hører jeg det gerne. Kontakt mig også gerne, hvis du selv
kunne tænke dig at oprette et hold – vi
er altid åbne for forslag. Læs mere på
vores facebookside om de enkelte hold,
tider, etc.
Foreningens stiftelse og visioner
Fritidsforeningen Kildevæld blev stiftet i
2009 på initiativ af forældre til børn på
Kildevældsskolen og skolens bestyrelse.
Et par forældre med en vision, en skolebestyrelsesformand, en indskolingsleder,
nogle kander kaffe og masser af kærlighed, begejstring og entrepreneurship og
FF Kildevæld var en realitet. Vedtægterne ”lånte” man fra en Whiskyklub, der
havde været så letsindig at lægge sine
vedtægter ud på nettet, og trænere
fandt man i eget netværk eller i skolens
stab.
Kongstanken var, at en fritidsforening på
skolen skulle give børnene nem tilgang
til motion og samtidig gøre det nemmere
for forældrene i en travl hverdag. Idet
alle aktiviteter var på skolens område og
nogenlunde i fritidshjemmenes åbnings-
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tider, skulle børnene jo ”bare” hentes,
hvor de plejer. Og sådan er det stadig.
Bestyrelsen består af frivillige forældre,
lederen af indskolingen og lederen af
Kildevældsskolens fritidshjem. Sidstnævnte har flere gange ”leveret” engagerede og kompetente trænere til bl.a.
foreningens (fod)boldhold.
Omdrejningspunktet for foreningens aktiviteter var og er stadig Kildevældsskolens Multihal. Multihallen stod færdig i
2008, og der var et stort ønske hos både
skole og forældre om, at de nye faciliteter skulle komme mange flere til gode og
blive brugt meget mere, end de skemalagte timer lige tilskrev. Og hallen bruges flittigt – især af FFK, som ved hjælp
af bl.a. kommunale tilskud har kunnet
indkøbe nyt state-of-the-art udstyr til fx
springgymnastik. Dette nyder bl.a. Gymnastikforeningen ODK, som har flere
hold i hallen, også godt af.
Det har aldrig været hensigten, at FF Kildevæld skulle være en konkurrent til
etablerede sports- og aktivitetsklubber.
Foreningens ønske er at give børnene en
smagsprøve på de mange tilbud, der allerede findes, samt at inspirere børn,
unge og deres forældre til at have en
aktiv hverdag med dagligt indhold af
motion, sundhed, socialt samvær og netværk på tværs af alle skel.
Det er FF Kildevælds vision, at aktiviteterne skal fremme socialt samvær på
tværs af alder, køn, etnicitet og social
baggrund. Udgangspunktet er, at aktiviteterne er billige, så alle kan være med.
Og har man brug for økonomisk støtte til
kontingentet, har skolen en fond, der
gerne træder til.
Medlemmer fra hele Østerbro
Vi oplever det som en stor styrke, at
børnene går på hold med kammerater
fra egen og andre klasser samt, for flere
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aktiviteters vedkommende, andre klassetrin og andre skoler. Vi har medlemmer fra hele Østerbro, Nørrebro og Nordvest. En enkelt kommer fra Vesterbro …
Foreningens formål er således også at
fordre integration på alle planer gennem
en aktiv hverdag, samt at bidrage med
en præventiv virkning mod mobning og
skabe et positivt og solidt ”børnenetværk”. Og det gør vi, hver eneste dag!
Fritidsforeningen Kildevæld er nu så stor
en succes, at bestyrelsen flere gange har
været inviteret af andre københavnske
folkeskoler til at præsentere foreningen,
og flere skoler har tillige startet en tilsvarende forening.
Vinder af Hjemmebaneprisen
I 2013 indstiftede Kultur Østerbro
”Hjemmebaneprisen”. Prisen på 50.000
kr. bygger på et samarbejde mellem
Østerbro Avis, Kultur Østerbro og Danske Bank. Den uddeles 1 gang om året
og gives til en forening eller initiativtager
på Østerbro, der har bidraget til at styrke kulturen på Østerbro i særlig grad.
FF Kildevæld vandt det første år!
Vi brugte en del af pengene på nyt udstyr og holdt en kæmpestor fest med
hoppeborg, slush ice, popcorn og live
band for foreningens og skolens børn,
søskende og forældre. Det blev en kæmpe succes!
I er meget
velkomne til at
kontakte mig
på 2428 3619,
Facebook,
Messenger
eller på Weysesgade 37,
hvis I vil høre
mere om FFK.
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Grønt tag på cykelskur
Af Susan Eklund, Weysesgade 16
Nederste lag med græssiden ned mod
tagpappet. Taget holder på græsset med
en trekantsliste og en perforeret kantliste, så regnvandet kan løbe fra.
Se tegningen.
Græsset kan købes ved opslag på nettet
eller via Hans Kristian, B&O Byggeindustri, som har lovet at være behjælpelig,
mobil 2166 0210.
Jeg kan kontaktes på mobil 2819 4809.
Jeg er så glad for mit nye
grønne cykelskurtag, og det
er Smilla også —naboens
kat. Vi nyder begge minioasen, selvom græsset indimellem tørrer ud. Det passer til gengæld sig selv og
bliver grønt igen.
I foråret fik jeg lagt to lag
rullegræs oven på cykelskurets tagpap.

Faktaboks
Læs mere om andre grønne tage på
www.strandvejskvarteret.dk/291/
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Smedejernshegn for nybegyndere
Af Susi Hjorth Bærentzen, Kildevældsgade 1
Der er mange fine detaljer, som gør vores gamle kvarter unikt og smukt, og en
af dem er de mange forskellige smedejernshegn, som pryder mange af forhaverne. Nogle er enkle, andre er fyldt
med snørklede detaljer, og selvom de
har hvert deres udtryk, så har de én ting
til fælles: de er gamle og har set mange
tiders tand.

Da vi flyttede ind i vores lejlighed den 1.
december sidste år, kom en renovering
af hegnet straks højt på ønskesedlen.
Men som det nu er med fine, gamle huse, så er den ønskeseddel lang … Så en
mindre formue til at få skåret hegnet
ned, sandblæst og sprøjtemalet af professionelle var altså langt fra den højeste
prioritet. På den anden side var det også
lidt ubærligt at se det stå og ruste og
skrige på en kærlig hånd.
Heldigvis er der råd at hente hos Center for Bygningsbevaring i Raadvad,
som har skrevet en særdeles nem og
detaljeret vejledning til restaurering af
smedejernshegn, som kan findes her:
www.bygningsbevaring.dk
/uploads/files/anvisninger/
12-ANVISN_Rest_Smedejern.pdf.
Så langt så godt. Vi besluttede os for,
at det var værd at tage chancen og
gøre det selv. Meget kort fortalt gik
det sådan her:

1) Afslibning
Vejledningen anbefaler, at man foretager
afslibning med linolie og smergellærred,
da de fleste smedejernshegn er grundet
med en orange blymønje, som er meget
giftig. Da vi talte med den lokale maleekspert, gjorde han os dog opmærksom
på, at der ville gå adskillige dage, før
man så ville kunne male hegnet, efter at
olien var tørret væk. Han anbefalede i
stedet, at vi sleb med briller, maske,
handsker og en malerdragt. Vi tog hans
råd, da vi ikke havde så meget tid, og vi
var meget flotte i dragterne ;0)
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Det er ikke nødvendigt at slibe al malingen af. Det kan man selvfølgelig gøre,
hvis man gerne vil have en helt glat
overflade, men vi holdt os til at slibe rusten væk, og enkelte steder, hvor
ujævnhederne var store, fyldte vi hullerne ud med en ”kemisk metal filler” - ligesom Polyfilla bare til metal. (Kan købes i
farvehandler).
Det er en god idé at begynde med de
steder, hvor der evt. sidder ”lag” af rust,
og bruge en metalspartel til at hakke
de rustne lag af. Det er ofte i sammenføjninger ved hjørnerne (se billedet næste side).
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Når hegnet er slebet, ser det sådan ud:

Derefter er en stor, grov stålbørste rigtig god til at skrubbe det løse rust af.

Derefter kan man fylde ud med metalfiller, hvis der er behov for det. Husk dog
at slibe oven på metalfilleren, når den er
tør, ellers kan malingen ikke hænge fast.
2) Maling

Så er det tid til at slibe med sandpapir.
En slibemus (kan købes i byggemarkeder
fra ca. 300 kr.) er genial, især hvis hegnet består af firkantede stænger, som
vores gør. Det gør arbejdet væsentligt
hurtigere.
Først slibes med groft papir, ca. korn 80,
og derefter slibes over med fint papir,
ca. korn 120. Det lyder lidt besværligt,
men den 2. slibning går rigtigt stærkt.
Det er enormt vigtigt at være sikker på,
at der bliver slebet helt ned til jernet, og
at de rustne lag kommer væk.
Det er ikke nødvendigt at slibe, indtil alt
er metalblankt, rusten skal bare være
væk.
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Der er mange, mange meninger om,
hvordan man bedst sikrer sit hegn mod
at ruste igen. Tilsyneladende er det eneste meget effektive middel mod rust
blymønjen, som for længst er blevet forbudt at sælge. Så er der jernmøjne, som
efter sigende skulle være god, men også
ret besværlig. For de meget dedikerede,
så har Raadvad også lavet en vejledning
til miljøvenlig rustbeskyttelse, som giver
flere bud og muligheder:
www.bygningsbevaring.dk
/uploads/files/anvisninger/14ANVISN_Rustbeskyt_Jern.pdf.
Efter et par ihærdige forsøg på at opstøve jernmøjne (man skal vist til en skibshandler for at finde det) gav vi op og tog
malermesterens råd: grund hegnet med
en terpentinbaseret maling, og giv derefter hegnet 1-2 omgange ekstra, når det
er tørt (der skal i hvert fald gå et døgn
imellem hver behandling).
Da vi har næsten 10 meter hegn, og projektet blev rullet ud hen over 5 hverdagsaftener, sleb vi et stykke ad gangen
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(ca. 1,5 meter) og gav det første lag
maling. Næste aften blev et nyt
stykke slebet og malet, og stykket
fra aftenen før fik 2. lag maling. Det
er meget rart og motiverende at
kunne se lidt af det endelige resultat
for hver dag, og man bliver lidt øm i
hænderne af at stå og slibe for mange timer ad gangen.
Løsningen med også at bruge den
dyrere farvemaling som grunder gav
selvfølgelig prisen et skud i vejret,
men det holder godt, og det gør det
også meget nemt at male pænt, så
det er bestemt investeringen værd.
Slutresultatet er det hele værd. Ca.
2.500 kr. i maling (farve ”vogngrøn” fra
Flügger), pensler, afdækningsplast, sli-

Ifølge Raadvads skala over skader på
smedejernshegn, så lå vores primært på
en 2’er. Der er dog et par steder helt nede ved cementsoklen, hvor hjørneholderne er rustet igennem, formentlig på
grund af saltning af vejen. Det er dog
ikke noget problem at få en smed fra
f.eks. Raadvad eller Genbyg til at svejse
en ny fod på stængerne og så male dem
over. Det står på ønskesedlen til næste
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bepapir, masker mv. og ca. 15 arbejdstimer, og så ser resultatet sådan ud:

sommer, og nu er vores hegn i hvert fald
sikret mod rust ret hurtigt og meget billigt. Det er virkelig det hele værd - god
arbejdslyst!
Fra redaktionen: Når man læser dette,
kan man godt forstå opråbet på Facebook om, at vi alle undlader at stille
cykler op ad hegnet, når vi besøger
grønthandleren.
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Brøndrensedag 15. november, kl. 10-13
Vær med til at rense dine tagrender, nedløbsrør og brønde
på den fælles brøndrensedag
Af Jørgen Frederiksen, Energigruppen
Energigruppen arrangerer igen i år en
fælles brøndrensedag.

 Spand til at hælde affald i, samt filter
(se forklaring på hjemmesiden).

Vi mødes hos Esben Wolstrup,
H.C. Lumbyesgade 2, kl. 10.

 Koben, stor skruetrækker, papegøjetang mm til at løfte dæksler og løsne
nedløbsrøret.

Dagen starter med en kop kaffe til en
fælles introduktion og fordeling af deltagerne i mindre grupper.
Udstyr og forberedelser
Det er vigtigt, at du/I selv på forhånd
har renset stedet omkring dine brønde.
Hav meget gerne følgende klar hjemme
hos dig selv i det omfang, du har adgang
til udstyret:
 Brøndrenseskovl:
lang stang med kugleformet skovl for enden,
hvor skovlen kan åbnes og lukkes.
 Tagrendeske:
oftest hjemmelavet
stang med skelignende anordning, så
man kan rense tagrender fra kvistvinduerne.

 Arbejdshandsker og plastikhandsker.
 Et par plastikposer til drænet affald,
som skal smides i skraldespanden.
Energigruppen sørger for et mindre antal
fælles arbejdsredskaber.
Læs alt om brøndrensning via
www.strandvejskvarteret.dk:
Dit kvarter > Afløb: Kloak, …
Tilmelding senest d. 5. november
Du skal tilmelde dig til brøndrensedagen
af hensyn til planlægning af dagen.
Husk at angive navn, adresse, e-mail og
telefon til esben@wolstrup.com eller
energigruppen@strandvejskvarteret.dk.

Spar på energien nu i vinter
Af Søren Borch, Energigruppen
Vinteråbn dit fjernvarmeanlæg, med
eller uden VVS-service
Hvis du ikke har helt styr på det med
fjernvarmeanlægget nu op til vinterens
komme, og hvis du ikke var med til
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vejledningsmødet
den 15/9, så gør
ét af følgende:
 Åbn selv vha
anvisning på
hjemmesiden:
Se artiklen Tænd
for varmen efter
sommeren ca 1.
okt. Spar stadig
energi under
menuen Dit hus >
Energiråd.

Vurdér mere generelt, hvordan du
kan spare energi i dit hus
Energigruppen har lagt masser af gode
råd på hjemmesiden under Dit hus >
Energiråd.
Helt aktuelt er:
 Brug professionelle energirådgivere.
Der er en grundig introduktion til nogle meget relevante energirådgivere
under menupunktet Dit hus > Håndværkere og rådgivere > Energirådgivere (bygning og installation).

 Få en VVSer til at gøre det for dig og
til samtidig at servicere dit anlæg. Benyt fx den VVS-service-ordning, som
Energigruppen har etableret for
Strandvejskvarteret med Broernes
VVS: Find den via menuen Dit hus >
Håndværkere og rådgivere > VVS’ere
og fjernvarmeservice.

 Tilmeld dig grupperådgivningen for
6-12 huse med EnergiTjenesten,
specielt for vores husejere for 299 kr
(50 % efter rabat og tilskud fra bestyrelsen).
Se artiklen Energirådgivning om dit
hus, 25. okt 2015 under menuen Din
forening > Energigruppen.

Kalender 2015

15. november kl 10-13
Brøndrensedag, se side 18

4. september — 18. oktober
Jubilæumsudstilling,
Dome of Visions, se side 8

1. januar 2016 kl. 00.45
Nytårsfyrværkeri, Torvet, se side 3

27. september kl. 13-16
Rundvisning i vores kvarter, se s. 9
4. oktober kl. 14-16
Besøg Kartoffelrækkerne, se side 9
8. oktober kl. 13-16
Symposium: Gamle kvaliteter i
den nye by, se side 9
25. oktober
Energirådgivning, se herover
31. oktober
Halloween - beboere, som vil stå for et
arrangement, kan få dækket udgifter til
pølser, trækul etc. Kontakt Lars Bjerregaard på lars.bjerregaard@hotmail.com
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1. januar 2016 kl. 14
Nytårskur, Berggreensgade
7. februar kl. 14
Fastelavn

Kildens udgivelsesplan
Kilden nr. 4, 2015, december
Frist for indlæg: 15. november 2015
Kilden nr. 1, 2016, marts
Frist for indlæg 8. marts 2016
Indlæg kan sendes til
kilden@strandvejskvarteret.dk
eller afleveres til redaktørerne;
se adresser på bagsiden.
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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

Materielkælder i Hornemansgade 36
Ring hverdage kl. 16-18 og aftal tid:
Niels Ingvartsen
2036 2008
Benditte Skyhøj Olsen 2023 6216 (3929 3968)
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

Søren Borch
Berggreensgade 50
M: 2025 7667
hjemmeside@strandvejskvarteret.dk
Opgave: Webadministrator for
www.strandvejskvarteret.dk

Lise Fogh
Berggreensgade 50
T 3929 4126, M 5090 9214
Opgave:
Redaktør Kilden (ansv)
kilden@strandvejskvarteret.dk

Ulla Liberg
Berggreensgade 54
T 3920 0757
Opgave:
Redaktør Kilden
kilden@strandvejskvarteret.dk

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
20 Konfliktmægling: Christian Werenberg, cjwerenberg@gmail.com, 2234 3570
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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 artiklen overskriften: ”Til folk der ikke tåler
rigtige landsbyer”. Mange artikler hæfter
sig ved, at der nu opføres nye rækkehuse 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 enfamiliehuse, der netop ikke er for mondæne,
bliver også fremhævet.
Desuden nævnes fællesskabet og de fælles aktiviteter i kvartererne. Foruden de
sociale begivenheder (Halloween, fastelavn, sommerfest, børnedag) har vi her
efterhånden også tradition for fælles
brøndrensning, nogle hjælpes ad med at
lægge grønne tage, andre deler affaldsspande, og nu har vi også fået en haveklub. Måske kan man finde på endnu flere gør-det-sammen-aktiviteter - i stedet
for gør-det-selv.

at klare det selv. Det gælder både fortov
og den halve kørebane – i Kildevældsgade og Landskronagade dog kun fortovet.
Den 23. februar er der generalforsamling
i Husejerforeningen. Der skal vælges tre
bestyrelsesmedlemmer samt flere suppleanter. Husk, at forslag til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde
senest den 24. januar.
Det er lykkedes at finde nyt lokale til vores 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

Det er blevet vinter, og vi risikerer snefald, så husk at hjælpe naboerne med at
rydde, hvis de er væk eller har svært ved
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Redaktion

Medlemsblad for Husejerforeningen
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Nyt fra bestyrelsen
Bestyrelsen er for tiden i gang med følgende områder og sager til glæde for
fællesskabet:
Generalforsamling 23/2 2016
Bestyrelsen er gået i gang med at forberede generalforsamlingen. Husk at sætte
kryds i kalenderen. Hør nyt fra arbejdsgrupperne 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 løsning mht affaldsspande for vores kvarter. 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 beboere 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 eventuelt kan blive del af en officiel løsning.
Bogen ”Et lille hus i byen”
Der er stadig et restoplag af jubilæumsbogen, som vi vil sælge af til generalforsamlingen den 23. februar. Mange, som
oprindeligt bestilte bogen, har ikke afhentet deres eksemplar, og de vil også få
mulighed for at hente den ved generalforsamlingen.
Desuden kan bogen købes over nettet, fx
hos Dansk Arkitekturcenter, se dac.dk.

de kan uddele brevene til potentielle og
faktiske nyindflyttere. Heri bydes folk
velkommen, og brevet nævner vores
fælles aktiviteter og visse regler og henviser i øvrigt til hjemmesiden. Bestyrelsen har måttet opgive at besøge alle nyindflyttere, da det har vist sig svært at få
rede på, hvem der flytter ind hvornår.
Facaderegulativet
Bestyrelsen arbejder på at få facaderegulativet skrevet sammen efter de ændringer, der blev vedtaget på generalforsamlingen i februar 2015. Regulativet
lægges på hjemmesiden, så snart det er
klar.
Lovliggørelsessager
Bestyrelsen bruger en del tid på rådgivning og opfølgning på sager om ombygning 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 generalforsamlingsbeslutninger og tinglysninger 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 Københavns Tag Entreprise (KTE), fordi firmaet
udfører arbejde, som ikke er i overensstemmelse med lokalplanen og facaderegulativet. Vi har været i dialog med
firmaet om, at de skal overholde reglerne. Hvis I derfor indgår aftale med KTE,
så sørg for at få tilføjet, at firmaet forpligter sig til at overholde lokalplanen og
facaderegulativet.

Vejledning til nye beboere
Bestyrelsen udsender løbende et
"velkomstbrev" til ejendomsmæglere, så
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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 endnu 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. Stigerne hænges på mur. Alt andet udstyr
opbevares i kælderen. Vi skal ind gennem huset hoveddør, der samtidig er beboernes indgang. Derfor skal vi vise hensyn, når vi henter og bringer udstyr. Det
har vi, der har nøgle og adgang til kælderen, 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 fysiske flytning: Jan Væver, Christian Corfixen, Christian Sonne, Søren Klokhøj,
Niels Ingvartsen, Clement Harlang, Ole
Graugaard og Jørgen Frederiksen. Alt
forløb i en god stemning. Lise Fogh havde 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 udendørs i baggården og garagen, og derefter
indrette kælderlokalerne på en hensigtsmæssig måde.
Har DU lyst til at give et par håndværkertimer med, er du velkommen til at
kontakte materielkældergruppen. Navne
og telefonnumre står på bagsiden. Bemærk det nye navn: Esben Wolstrup.
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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
Min mor, der var bygningskonstruktør og
enlig mor til os to unger, lejede en lille
lejlighed på Borgmester Jensens Allé inden 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 dobbelthøjt rum med loft helt op til kippen og
store, dybe vinduesnicher, så det gennemgående 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 skulle have soveplads. Men pengene var
små, så i stedet blev den øverste etage
for det meste lejet ud, som en lille selvstændig 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 eneste møblering udover brændeovnen, som
stod foran skorstenen midt på den lange
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Jesper Eis Eriksen, 2015

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 meget 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 næste lejer var en politimand fra Jylland…
På førstesalen fik min søster og jeg værelser, 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
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hessian på væggene, og der var kokostæppe 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. bernhardshund 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 opbevarede 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 hængslerne). I det hele taget blev vores hus anset
som ultrasmart og meget, meget moderne 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 nærmest som et bord, der stod ud fra væggen med overskabe ’svævende’ over.
Bordpladen var i sort skifer med integrerede 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 januar 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 asfalterede og kedelige, og blev ikke brugt til
andet end at tørre tøj. Der var ingen,
som brugte dem som de hyggelige gårdhaver, 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 dermed en plantekumme langs hele endevæggen. Min mor havde en bekendt, som
boede lige ved den grønne plet på Kildevældsgade, og hvis mand var anlægsgartner. 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 havde 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 forrådnelse. Snart efter lå der to kubikmeter jord uden for vores hus, som vi i små
og store spande fik fragtet langs kældergangen og fik fyldt plantekummen op.
Ikke flere døde katte under vores terrasse!
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 husker med særlig tydelighed. Det var en
lørdag, og der var fuld aktivitet fra morgenstunden. En kæmpe, hvid teltdug på
to høje pæle blev spændt ud over hele
det midterste stykke af vejen og fastgjort i muren over stueetagen på de huse, 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 afslappet og uhøjtideligt.
I løbet af dagen faldt min mor i snak
med et ægtepar, der boede på den anden side lidt længere ned ad Heisesgade.
Han var arkitekt og havde bygget deres
hus helt om, kort før vi flyttede til kvarteret. 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 integreret som et element i indretningen. Den
trappe skulle senere på året vise sig at
blive fatal for arkitekten – han faldt og
brækkede nakken.
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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 overbegroet 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 hele verden.

Dengang der var butikker
For enden af Heisesgade, på hjørnet af
Landskronagade, lå der en købmand.
Han havde altid frugt og grønt stillet nydeligt op under en rød/grøn/hvidstribet
markise. Inde i butikken var der mørke,
slidte trægulve, hvor der stod kasser
med forskellige sorter kartofler, og gamle 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 stueetagerne ud mod Landskronagade på det
tidspunkt stadig benyttet til erhverv. Udover et par købmænd, en smørrebrødsforretning, 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 Landskronagade, 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 Østerbrogade. 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 bander 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
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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 Berggreensgade, Hornemansgade og Edvard Griegs
Gade.
Det er måske svært at forstå nu, men på
daværende tidspunkt var Komponistkvarteret ikke et specielt ’fint’ sted at bo.
Også selvom området så småt var begyndt at blive eftertragtet blandt børnefamilier – 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 familier. Disse familiers børn og unge havde
selvsagt ikke deres eget værelse, så de
hang ud på gadehjørner, ved Svanemøllen Station, i Kildevældsparken, og i baggårdene til ejendommene på Landskronagade (der var fri adgang gennem portene, fordi der ofte lå små håndværksvirksomheder 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 ’bølleagtige’ ud end os – selv når vi gjorde os
umage…! Bandelederen, en bleg og benet 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 husker jeg ikke problemerne med banden
som noget stort.
Så på trods af at jeg jævnligt blev banket i alle de år, vi boede i Heisesgade
13, husker jeg tiden i Komponistkvarteret 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 byggeforeningshuse. 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; ikke 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 kommer til at berøre bilejerne i Strandvejskvarteret – men først fra 2017. Aftalen
er en del af budgetforliget for 2016.
Vores kvarter vil blive omfattet af betalingszonen. Der kommer betalingsparkering 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 parkeringsforhold for beboerne, da den vil mindske
indpendlingen i bil og dermed også fremme 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 energiklasse, så elbiler koster 100 kr. om året,
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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 parkeringszone skal kommunen overtage de private
fællesveje som offentlige veje. I vores
kvarter er Landskronagade og Kildevældsgade i dag offentlige veje, mens
alle andre gader er private fællesveje.
”Teknik- og Miljøforvaltningen skal senest i første halvdel af 2016 fremlægge
en model til politisk behandling, herunder 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
lig opgave. Heldigvis råder materielkælderen 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 ordentligt 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 brøndrenser med kuglehoved samt en tagrenderenser på et langt skaft.
Arrangørerne havde sørget for at medbringe diverse redskaber fra materielkælderen til brøndrensningen, og Esben
trakterede med et meget fint morgenbord. 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 beboere fra kvarteret og samtidig få ordnet
en meget relevant vedligeholdelsesopgave på vores huse. Rensningen af sandfangsbrøndene på for- og bagsiden af
husene samt tagrenderne er en god investering 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-
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Mange brønde i gaden trænger
Forsøgsvis lavede vi også nogle stikprøver 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,

Kilden 2015/4

er det vigtigt at instruere dem om ikke
at hælde byggerester som skiferstumper, 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 gadebrønd, som er ud for dit hus. Det vil
være en god investering ved et fremtidigt 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 kontakt Bestyrelsen.
 Det kan være lidt svært at åbne gadebrøndene, da de findes med forskellige typer af riste/lukninger, der skal
åbnes på forskellige måder. Jørgen
Frederiksen kender de forskellige typer og kan forklare, hvordan de åbnes. 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 række små videoer på kvarterets hjemmeside, hvor Jørgen Frederiksen kyndigt
forklarer og viser, hvordan man renser
diverse brønde og tagrender.
Til sidst skal der lyde en stor tak til deltagerne 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 selve 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
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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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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
»Det er det mest vidunderlige, der kunne
ske«, sagde jordmoderen på Rigshospitalet, mens hun begejstret klappede hænderne sammen.
Mindst lige så begejstret var ejendomsmægleren, da vi skrev under på et dengang fuldkommen astronomisk beløb for
et hus i Komponistkvarteret og Berggreensgade i sommeren 1998.
Min kone Kirsten havde allerede tre uger
henne i graviditeten fået det her milde
Moder Jord-udtryk i ansigtet, en bivirkning ved hormonet oxytocin, som udløser
en åndsfraværende limbotilstand, der
blandt almindelige mennesker blot betegnes som ammehjerne.
Den eneste, der var ved sine sansers fulde brug og en lille smule ansvarlig, var
mig.
Angsten for Silvan
Jeg var angst ikke bare for at skulle være far, men måske endnu mere for at blive nybagt husejer.
Med ret til at rense tagrende, male vinduer, 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 prioritetsomlægninger. Ville jeg nogensinde kunne
gennemføre et indkøb af elværktøj i Trælasten i Æbeløgade uden at blive ydmy-
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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 Emmerys, en Fitnessdk eller en økologisk salatbar 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 ligesom 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 foreningen, 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 fodboldkamp.
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 kunne jeg ikke være mere enig.
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NU MED BADEBRO. Ganske
som elefanter, der begynder
at trække mod den samme
lokalitet, når tidens fylde er
nået, således traver forhenværende småbørnsforældre
mod Svanemøllehavnen og
vinterbaderforeningen. Bemærk: Alle er meget velkomne til at bruge badebroen, haven, borde, bænke og
styrtbadet på siden af huset. Kun sauna og omklædning er forbeholdt medlemmerne.

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 sammen, at man kan lure ind af hinandens
vinduer, og i øvrigt har en sund og naturlig 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 henholdsvis 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 forfløjne børn ved at få sig en cocker spaniel, som jeg også følelsesmæssigt prøver
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at skabe en binding til. Uanset om den
vil eller ej.
I husene omkring os, begynder nye småbørnsfamilier 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 komponistkvarterets facebookside, hvor jeg dagligt
sidder og siger nåeh, og næeh, når endnu en kønsskifteopereret kat står og tigger ved endnu en havedør, mens bekymrede husejere efterlyser nogen, der mon
kender denne uges forvildede og kønsdiffuse 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.
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Jeg cykler på den nye sti langs med B93baner og S-toget, og tænker på alle de
år, vi gik i Kildevældsskolen, på Vokseværket og til ishockey hos KSF. Med forældremøder og indsamlinger og en endeløs 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 tøfler 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 tirsdagen. 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 efter mange års gensidig socialiseren. Man
kan sige, at vores kvarter er en stor varmepumpe.
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.

Strandvejskvarterets Haveklub
Af Gudrun Höy, Heisesgade 39, Zita Andersen, Hornemansgade 33 og
Kirsten Bruus, NWGG 4

Vi vil gerne takke de næsten 50 deltagere i vores spørgeskemaundersøgelse i
oktober.
Forhaverne er vigtige
For det første angav hele 90% af deltagerne, 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 deltagere) svarede, at de ikke ville ændre deres forhaver.
Til sidst, og til vores store glæde, udtrykte mere end 90%, at de var enige i vores
vision om at brande Strandvejskvarteret
som Københavns Havekvarter, the Garden District of Copenhagen.
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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
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også fra det område, nemlig Gitte
Sforzini fra Berggreensgade. Et stort tillykke til hende!

get og mindske risikoen for oversvømmelser i kvarteret i forbindelse med
regn.

Vision: Københavns Havekvarter

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. Dette bidrager til at gøre København CO2neutral, 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 kommunens træbeplantninger kan erstatte
meget af stenbelægningen og asfalten i
kvarteret med grønne områder, så
Strandvejskvarteret fremstår mere som
et parkområde i byen.

En håndfuld deltagere angav på spørgeskemaet, at de gerne ville være aktive i
arbejdet med haveklubben, og i november mødtes nogle af os så for at diskutere ideer og fastlægge mission og vision
for Haveklubben. Vores vision er at etablere 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-

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 Facebookside ”Københavns Havekvarter - The
Garden District of Copenhagen” eller
kontakt os pr. email:
haveklub@gmail.com

Trappebillede
Dette romantiske trappemaleri i Berggreensgade
35 blev vi opmærksomme på ved et af husbesøgene 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 forskellige 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 Blegdamsremisen. Nu hvor det bliver mørkere 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 tidligere sporvognsremise for linje 15 blive
en indendørs bemandet legeplads. Mange 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 kommer diverse studerende og praktikanter.
De har specielle T-shirts på, så man kan
kende de ansatte. De hjælper på forskel-
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lig måde børnene til at bruge rammerne
på en god måde. Der bliver også sat aktiviteter i gang for børnene i værkstederne.
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 skolebørnene op. Der er sat en øvre aldersgrænse 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.
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Det er dog en god ide inden et besøg at
undersøge, via Facebook eller Remisens
hjemmeside, om der er åbent på de normale 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 plastikovertræk, hvis man har glemt hjemmeskoene.

Faktaboks
Adresse: Blegdamsvej 132 A
Tlf. 35264666
www.kk.dk/artikel/blegdamsremisen
Remisen har også en Facebook-side
med opdateringer af åbningstider mm.
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.

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 Arbejdernes Byggeforening. Vi var en lille
flok interesserede, der mødtes på torvet.

der en bestemt rækkefølge af de forskellige typer huse til hver
side.

Christian indledte med at fortælle, hvordan B&W-ansatte mod et lille beløb hver
måned var med i lodtrækningen om retten til at eje et byggeforeningshus.

Vi kiggede på tårne
over dørene, detaljer
fra nedlagte butikker i
hjørnehusene, smedejernshegn, brandgavle, altaner og en masse andre detaljer, som man ikke selv får øje på. Undervejs blev der stillet mange spørgsmål.
Da turen var færdig, modtog vi en færdiglavet skattejagt med de smukkeste
tegninger fra kvarteret. Lige til at bruge!

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 Christian øste af sin kæmpe viden om kvarteret og Københavns historie. Bl.a. gjorde han opmærksom på symmetrien i de
nord-sydgående gader. Med udgangspunkt i det midterste hus på gaden, er
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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
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 hoveddøren, som står med uisolerede fyldinger, til at installere termostater med
fjernfølere på de radiatorer, der er gemt
bag noget, som spærrer for varmen, udluftning 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 pengene værd.
Og så er der jo håndværkerfradrag på
energivenlige forbedringer.
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 EnergiTjenesten startede med en generel vejledning
fra kælder til loft: isolering af varmerør i
kælderen, isolering af vægge, tag, vinduer og hoveddør, varmetab fra radiatorer,
hvor han også kom med gode råd i forhold til praktiske løsninger og omkostninger. Nogle ting må vi leve med, f.eks.
manglende isolering af ydermure, og
nogle ting behøver ikke at koste en formue.
Derefter gennemgik vi grundigt det første hus og fik gode forslag til isolering af
vinduerne, som i det første hus var meget smukt udført. Energiglas og gode
isoleringslister kan gøre mirakler.
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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 Bygningsbevaring i Raadvad, specialiseret i bevaringsværdige 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 Boligjob-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 tilsammen 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 termostaten (som skal stå åben) har stået i lukkestilling hele sommeren.
Men det er der råd for, og det er nemt.

Den lille nåleventil (foto2) er nu synlig,
og det er den, der er kalket til. Den løsnes ved, at man skubber den ud og ind,
fx med en træklods (i fagsproget: massere), så den kan bevæge sig, når termostaten 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.

3

4

Nogle termostater afmonteres med en
skruetrækker, andre modeller med en
umbraco-nøgle (foto1), og nyere modeller klikkes af manuelt.

1

Termostaten trækkes af med hånden,
men kan godt gøre lidt modstand.

2

Hvis pakdåsen er defekt, kan den afmonteres 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 pakdåsen, er fastgjort med en låseskive bagest, som gør, at den ikke presses ud af
trykket fra radiatorvandet.

Kalender 2016

Kildens udgivelsesplan

1. januar 2016 kl. 00.45
Nytårsfyrværkeri på Torvet

Kilden nr. 1, 2016 udkommer i marts
Frist for indlæg: 5. marts

1. januar 2016 kl. 14
Nytårskur, start Bgg’s østlige ende

Kilden nr. 2, 2016 udkommer i juni
Frist for indlæg: 29. maj

7. februar
Fastelavn

Kilden nr. 3 udkommer i september
Frist for indlæg: 4. september

23. februar
Ordinær generalforsamling

Kilden nr. 4 udkommer i december
Frist for indlæg: 20. november
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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

Lars Bjerregaard
Niels W. Gades Gade 44
T 2613 2600
lars.bjerregaard@hotmail.com
Opgaver: Kasserer,
Arrangementer

Lise Fogh
Berggreensgade 50
M 5090 9214
Opgave:
Redaktør Kilden (ansv)
kilden@strandvejskvarteret.dk

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

Søren Borch
Berggreensgade 50
M: 2025 7667
hjemmeside@strandvejskvarteret.dk
Opgave: Webadministrator for
www.strandvejskvarteret.dk

Ulla Liberg
Berggreensgade 54
T 3920 0757
Opgave:
Redaktør Kilden
kilden@strandvejskvarteret.dk

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
20 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
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Blandt talerne den 31. januar var Maria Grønlykke, Bjørn
Nørgaard, Ida Auken (RV) og Maria Reumert Gjerding
(EL). Læs s. 2 om ”Vi redder kysterne”.
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Leder
Fotografierne på forsiden af dette nummer er fra den store demonstration ”Vi
redder kysterne” den 31. januar 2016,
som Dansk Naturfredningsforening arrangerede over hele landet. Billederne er
fra Svanemøllestranden, hvor der var bål
og fakler og mange fine taler. En af initiativtagerne til demonstrationen her var
forfatteren Maria Grønlykke fra Berggreensgade, som også var blandt talerne.
Alle var bekymrede over regeringens forslag om at fjerne strandbeskyttelseslinjen på 300 meter i forhold til bebyggelse.
Der er dog mulighed for, at sagen kan
blive til en folkeafstemning, hvis 60 af
Folketingets medlemmer beder om det.
Det vil foråret vise.
Desuden var Pia Scharling, Heisesgade,
forsanger for de fædrelandssange, som
vi sang til hyldest af de danske kyster.
Til dem, der ikke var med til vores
nytårskur gennem Berggreensgade den
1. januar, kan det fortælles, at Knud
Palsbro nu har tilføjet et nyt vers i anledning af 150 års jubilæet. Til gengæld er
verset om vores statsminister og PET
blevet fjernet. Find teksterne på hjemmesiden.

lyser fx om arbejdsgrupperne og vores
traditioner for fællesarrangementer. Desuden orienterer brevet om lokalplanen
og kravet om tilladelse ved ombygninger. Find brevet her: Dit kvarter >
Strandvejskvarteret.
Som noget nyt er der også et link med
fakta om køb og salg af huse i området, så man kan følge prisudviklingen.
Som vi skrev i vores beretning, supplerer
hjemmesiden og Kilden hinanden.
Som altid er årets første blad domineret
af referatet fra generalforsamlingen,
hvor hoveddebatten var om måder at
affaldssortere på, og den debat er ikke
slut endnu.
Men der er også blevet plads til nogle
gode fortællinger fra beboere og praktiske tips.
Nu er et tidligt forår på vej, og med en
ny havegruppe skal det nok blive ekstra
grønt og fint i kvarteret i år.
Forårshilsner
Lise og Ulla

Dér kan du også finde et velkomstbrev
fra bestyrelsen til nyindflyttere, som op-
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Redaktion

Medlemsblad for Husejerforeningen
i Strandvejskvarteret

Lise Fogh (ansv) og Ulla Liberg
Foto: Per Elvekjær m. fl.

Udgives 4 gange om året. Oplag 420
Tryk: ACTUM
Tidligere numre kan findes på
www.strandvejskvarteret.dk

Indlæg kan sendes til
kilden@strandvejskvarteret.dk
eller til redaktørerne se adresser på bagsiden.

Redaktionen sluttet 11. marts 2016
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Nyt fra bestyrelsen
Generalforsamlingen besluttede den 23.
februar 2016, at der skal etableres en
fælles affaldssortering i form af nedgravning af containere på Kildevældsgade
inden for en økonomisk ramme på
550.000 kr.
Forslaget blev vedtaget med 57 stemmer
for og 27 imod. Inden beslutningen kan
blive en realitet, skal arbejdsgruppen og
bestyrelsen arbejde videre med projektet
inden for det mandat, som blev givet af
generalforsamlingen.

vil være meget bevidste om i det videre
arbejde med projektet. Bestyrelsen og
arbejdsgruppen vil derfor være meget
opmærksomme på, at:
 Kommunens projekter vedrørende klima- og skybrudsløsninger indtænkes.
 Undersøge mulighederne for et nøglekort/låseanordning, så kun husejere i
vores forening kan bruge nedkastene.
 Undersøge muligheden for kommunal
medfinansiering.

Inden generalforsamlingen traf sin beslutningen, var der en lang og god debat,
affødt af en bekymring fra en del husejere over for det konkrete projekt. Således var en del af husejerne bekymrede
for de støj- og affaldsgener, som der
kunne tænkes at blive en del af resultatet for en nedgravet løsning. En del var
også stærkt bekymrede for det æstetiske, herunder om det var i overensstemmelse med den bevarende lokalplan.

 Inddrage eksperter, rådgivere mv. i
forbindelse med økonomien og de tekniske udfordringer ved projektet.

Generalforsamlingen henstillede derfor til
bestyrelsen og arbejdsgruppen, at den
store bekymring og de indsigelser, som
en hel del husejere havde til projektet,
var noget, der skal lyttes til, og som skal
indgå i arbejdsgruppens og bestyrelsens
videre arbejde.

 Der sikres en løbende orientering af
husejerne om status på arbejdet i Nyhedsbrev, hjemmeside og i Kilden.
Der vil komme nyt på hjemmesiden
under Din forening > Affaldsgruppen.

På den baggrund vil bestyrelsen orientere om, at bestyrelsen og affaldsgruppen
nu indgår aftale med en teknisk rådgiver,
der kan hjælpe med at afklare de fornødne forundersøgelser og realisering af
projektet, herunder søge tilladelser til
etablering, gravearbejde etc.

 Undersøge muligheden for at camouflere nedkastene med brosten omkring nedkastene.
 Kommunen inddrages, fsva. den tekniske og den æstetiske del af projektet, så bl.a. Center for Design er involveret.

Husejere, som ønsker at gøre opmærksom på særlige forhold eller spørgsmål,
vil altid kunne henvende sig til mailadressen:
bestyrelsen@strandvejskvarteret.dk eller
kontakte et bestyrelsesmedlem. Se kontaktoplysninger på bagsiden.

Den bekymring, som en del husejere gav
udtryk for, vil derfor også være et forhold, som bestyrelsen og arbejdsgruppen
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Redaktionen har bemærket, at det er blevet næsten en trend, at anden generation efter nogle år derude vælger at flytte tilbage til kvarteret. Derfor har vi
bedt en af ”de hjemvendte” om at fortælle sin historie:

Om at flytte hjem
Af Aske Munck, N.W. Gades Gade
Jeg har altid grinet meget af det italienske fænomen mammone – mors drenge,
der aldrig flytter mere end 500 meter
væk fra mammas køkken, og – naturligvis - vaskemaskine.
Og nu befinder jeg mig i selvsamme situation. Jeg er flyttet tilbage til mit barndomsnabolag, ja oven i købet til selvsamme gade hvor jeg er vokset op:
Niels W. Gades Gade. Om end i en alder
af 46. Og med den store forskel, at jeg
har en vaskemaskine (og forhåbentlig
også snart et køkken).
Kvarteret har mildt sagt ændret sig en
del, siden 1980, da jeg oprindeligt flyttede ind i Dansk Cyklistforbunds nedlagte
lokaler i hjørnehuset med det brunblomstrede tapet med min familie. Der var
mere lokalt handelsliv i vore egne huse,
og mange drev erhverv i stueetagen.
Der var Købmand Madsen på hjørnet af
Landskrona- og Heisesgade, hvis grøntsager hen på eftermiddagen blev dækket
af gråsort støvtæppe fra Svanemølleværkets partikler. Og der var den gamle
skomager på hjørnet af Kuhlaus- og Kildevældsgade, der stadig håndsyede tykke lædervarer. Lige over for lå viktualieforretningen og møntvaskeriet (og siden
vvs-biks), og nede i bunden af Landskronagade havde Ryvangbilen hovedkvarter
på hjørnet H.C. Lumbyesgade, hvilket er
grunden til, at alle hyrevognschauffører
af en vis alder kender adressen. Det levende handelsliv gjorde faktisk, at folk
spadserede omkring i kvarteret, stoppede op og talte sammen.
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Allerede dengang klagede de ældre over,
at de småhandlende måtte dreje nøglen
om. Men det blev jo ikke kaldt fattigfirserne for ingenting. I dag er det kun
Ostelageret i Landskronagade, der har
overlevet kvarterets ’residentialisering’
og ’gentrifikation’, som antropologer og
urbaniseringseksperter vist kalder fænomenet.
Dengang var der næsten ingen, som
havde råd til store åbne køkkener i stueetagen, og vores nabo virkede voldsomt
fremsynet og moderne, fordi han havde
etableret opholdsstue på anden sal, hvor
loftet var åbnet op.
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Med fare for at lyde nærmest Dickensk
teatralsk erindrer jeg med en vis bitter
nostalgi, hvordan min storebroder og jeg
slæbte petroleumsdunke til og fra tanken
i jævn pendulfart for at holde de fimbulagtige isvintre fra døren, og jeg husker
lettelsen og glæden, da fjernvarmen endelig kom til kvarteret.
Og hvordan vi om sommeren slikkede sol
ved vandet, men kun på havnemolen,
fordi den sælsomme promenade dunstede for voldsomt af den rådnende tang,
der samlede sig langs kampestenene.
Jeg husker mine forældres neglebidende
nervøsitet, da en hussvamp havde spredt
sig i store dele af huset, og håndværkerne måtte pille hele hjørnet af huset ned
og brænde og gennemgifte murstenene.
(Vores nabo smed sågar sine sko direkte
i kakkelovnen efter med lige dele høflighed og personlig ængstelse at have beset
ødelæggelsen).
Jeg husker oversvømmelserne, der har
skaffet os af med tonsvis af habengut
(også den selvforskyldte, da jeg glemte
at slukke for slangen, mens jeg som
teenager vandede blomster, mens mine
forældre var på ferie).
Og naturligvis de – indtil videre – op mod
15 indbrud, vores familie døjede med. Og
som endte med, at politiet afslørede en
tyvering, der stjal på bestilling. Med fuldt
katalog over kvarterets inventar, som
blev ført efter nøje notater ved en serie
tilsyneladende harmløse inspektionsindbrud.
Men jeg husker især, at min far ikke så
meget af lyst som af nødvendighed altid
har abonneret på Gør det selv-bladet og
har tilbragt et utal af weekender med
hammer i hånden og søm i munden.
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Naboerne byder velkommen
Alligevel valgte jeg altså selv at flytte tilbage, 26 år efter jeg flyttede fra kvarteret.
Måske fordi vi – trods de talrige genvordigheder – faktisk havde det rigtig godt i
Niels W. Gades Gade, og fordi jeg husker
min opvækst i kvarteret som både sjov
og tryg. Og fordi jeg i et andet hus i
Nordsjælland havde erfaret, at genvordighederne ikke var specifikke for Strandvejskvarteret - men bare en del af det at
blive husejer.
Det var en meget positiv oplevelse at
flytte tilbage til kvarteret, da vi den 15.
december fik udleveret nøglen til vores
nye hus. Som vi købte med én dags betænkningstid, da der endelig blev et hus
ledigt i solsiden af vejen ned mod Berggreensgade.
De første dage ringede det på ringeklokken et utal af gange til stor glæde for vores døtre – efter to år i Rungsted, hvor
kun vores tætteste nabo – nå, ja og Jehovas Vidner - bankede uopfordret på var det vanvittig hyggeligt med de mange
besøg. På få dage havde vi hilst på mange af de nærmeste naboer, der tilmed
selv kom over for at sige velkommen til
kvarteret. Det har vi aldrig prøvet før.
Og nytårskuren med sin larm og fællessang var en fest for vores døtre, der ellers havde været lidt lorne ved at forlade
den store have nordpå til fordel for Østerbro. Siden kom den spraglede og festlige
fastelavnsfest – hvor der dog også bliver
talt en del om, at der ikke var slik tilbage
i tønden til vores ældste datter.
Og det bliver ved. Den hjælpsomhed, der
er mellem folk i kvarteret, som udveksler
alt fra gamle kommoder til udtjente potteplanter og overskydende meter af hu-
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senes særlige træpaneler, husker jeg ikke fra min barndom (jeg husker mere, at
folk ringede på i tide og utide, fordi det
rygtedes, at min far var læge).
Og at der også nu er energigrupper, fælleslager med stiger, stillads og brugte
vinduer og en flittigt anvendt hjemmeog facebookside, er nyt for mig. For jeg
husker mestendels ejerforeningen fra
80’erne som en gruppe halvknotne brokkehoveder, der sendte vrisne beskeder til
mine forældre, der aldrig var i stand til
at efterleve kravene om beplantningens
maksimumshøjder og udhæng over fortovet (det er de vist stadig ikke).
Jeg husker heller ikke, at der var helt så
mange børn, da jeg selv voksede op. Og
mine to døtre på 2,5 og 5 er begejstret
for det livlige mylder.
En restaurationsmæssig udørk
Jeg vil også skyde på, at beboernes velstand er steget en smule siden dengang,
og fjernvarmen har i hvert fald – heldigvis – kvalt salget af petroleum. Men efterhånden som folk er blevet rigere, er
ønsket om flere kvadratmeter også blevet nærmest ufravigeligt, og det er
svært foreneligt med forretningsliv i
stueetagen. Og det er måske den eneste
ting, der mangler i dag: livet på hjørnerne. På Kildevælds Plads for
eksempel, der nu blot består
af et træ og en mindeobelisk
for Moses Melchior. For forretningerne skabte et vist liv;
en målrettet gående trafik,
der stoppede i og gik tilbage
i kvarteret, så fodgængerne
ikke blot var på passage til
og fra stationen eller indkøb
på Østerbrogade.

ge bymyndighed nok have sørget for at
ekspropriere nogle af de kedeligere indslag – og udbyde lokalerne langt under
markedsprisen - for at sikre større alsidighed i butikslivet. Ja, måske endog
appropriere stueetagerne på udvalgte
hjørnehuse for at sikre det lokale forretningslivs overlevelse/genopståen.
Jeg siger ikke, at den franske hyperinterventionistisme er at foretrække,
men alligevel. Tænk et leben, det ville
skabe, hvis der var bare én – god – café
i kvarteret. (Og nej, Emmerys tæller ikke). Det er jo en restaurationsmæssig
udørk, vi bor i, til trods for at kundepotentialet må siges at være mindst ligeså
godt og købedygtigt som i for eksempelvis Jægersborggade, der indtil for få år
siden var domineret af rockerborge og
billige knejper.
Medmindre altså det eneste, vi som beboere efterspørger, er slik og take-away?
Jeg håber, det ændrer sig med tiden, og
jeg benytter enhver samtale med restauratører til at tale de mange tomme erhvervslejemål i området op i håbet om,
at der kommer et par steder – som for
eksempel Stedsans – der kan give mere
liv til kvarteret.

Engang i 1930’erne var her sågar et konditori

Hvis kvarteret lå i Paris, hvor
jeg pendler til et par gange
om måneden, ville den særli-
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Legepladser i Strandvejskvarteret
Af Ulla Liberg, Berggreensgade 54
Vi har jo også legepladser eller legegader i vores eget kvarter, så denne gang
er der fokus på dem. De var der ikke, da
vi flyttede ind i 1978.
Dengang forsøgte vi selv med asfaltmaling at tegne store biler på gaden
med et kryds over ved indkørsler forskellige steder for at mindske trafikken.
Men specielt taxaer var slemme til at
smutte igennem kvarteret med stor fart.
Vi lavede så en underskriftindsamling til
kommunen i den vestlige ende af Berggreensgade for at få den lukket helt. Ikke alle ville skrive under, for hvad med
af– og pålæsning og bilvask.
Den anden ende var blevet lukket med
buske på det tidspunkt. Fra kommunen
lagde man vægt på, at udrykningsfartøjer skulle kunne køre igennem. Kompromiset blev en stenbænk, som en brandbil godt kunne meje ned, hvis det blev
aktuelt. Det har det heldigvis ikke været.
En af nej-sigerne blev senere en ivrig
boldspiller med barnebarnet i legegaden;
sådan ændrer behovene sig gennem forskellige livsfaser.
I starten var der mange, der ikke kendte
skiltet for opholdsgade med max 15 km
ved gennemkørsel, og bænken hindrede
så også det i vores gade.
I årene efter kom den ene legegade efter den anden i forskellige dele af kvarteret, så nu har næsten alle gader en
egen legegade med borde og bænke. Til
sidst kom så bumpene.
Om vinteren er det dejligt, at sneen får
lov til at ligge i legegaderne. Min ældste
nu voksne søn kan stadig huske, at der
var tradition for, hvis der kom et snevejr
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en vinteraften, så kom børn i alle aldre
ud igen. Et par gange fik han lov at tage
tøj på efter at være gået i seng, fordi
larmen fra gaden kaldte. Det var bare
sådan et dejligt barndomsminde og derfor husket, som om det var hver vinter,
det skete.
De to ender af Berggreensgade opfylder
forskellige funktioner. I den vestlige ende, hvor jeg bor, er det meget boldspil
med basketkurven, små mål og rundbold. Og så bordene til hyggesnak og fx
champagne nytårsdag. Der er også borde i den anden ende, men dér er desuden legehuset og legetøj til de mindre
børn.
Jeg har hørt beboere dernede sukke lidt
over at se på plastiklegetøj, der er
spredt ud over hele gaden. Noget er
endda gået i stykker. Som bedsteforældre uden så meget udelegetøj er det
dejligt, at der er lidt legetøj og køretøjer, man kan låne, men jeg er nu blevet
mere opmærksom på at rydde op efter
os, også selv om det var spredt, da vi
kom. Legehuset kan godt fungere som
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en slags garage for tingene udover den
boks, som er der til formålet.
Kan vi ikke alle brugere af gaden hjælpes ad, så den bliver pænere at se på,
når der ikke er børn i gang?
Måske skal der søges om nyt sand til
sandkassen til foråret, og så husk at holde låget lukket efter brug, så det ikke
bliver kattetoilet?

Flere af legegaderne på den sydlige side
af Kildevældsgade har også gjort forskelligt med planter, borde og legeting, som
gør dem mere tiltrækkende som fælles
udeplads for forskellige aldre. Børn er
gerne ude i al slags vejr, og det er dejligt
at se, hvordan foråret også lokker flere
voksne ud i legegaderne.
Vi ses snart!

Tusind tak fra Haveklubben
Af Kirsten Bruus, på vegne af Haveklubben
Kære naboer og venner, tak for jeres
dejlige støtte til vores initiativer for kvarteret med jeres enstemmige støtte ved
generalforsamlingen. Vi arbejder med
glæde henimod at se vores kvarter udvikle sig til at blive enestående og
smukt.
Børneblomsterkasser
Vi har været så heldige at finde en mulig
løsning på at introducere børnene i kvarteret til havearbejde. Haveklubben planlægger at købe nogle få, engelske børneblomsterkasser, kaldet VegTrugs, for
at prøve dem af. Disse miljøvenlige
blomsterkasser er med en højde på kun
63 cm fremstillet til brug for børn. Vi vil
spørge to-tre gader i kvarteret, om de vil
stille plads til rådighed til dem. Vi håber,
at I er lige så begejstrede som vi for disse fikse små havecentre.
Frivillige til hjælp med havevedligeholdelse hos vore ældre naboer
Vi ved, at ikke alle naboer kan klare at
vedligeholde deres haver. Haveklubben
vil meget gerne hjælpe dem, der mest
trænger til hjælp med haveforårsrengøring. Vi vil derfor invitere frivillige til
sammen med os at gøre dette lørdag
den 9. april. Alt hvad der er brug for, er
et par gode havehandsker og hjertet på
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det rette
sted. Vi
mødes på
Torvet kl.
10:00.
Kontakt os
venligst,
hvis du har brug for havehjælp, eller
hvis du kender til nogen, som har brug
for hjælp.
Fremtidige planer
Har du en vision for vores kvarters fremtoning? Hvis ja, så vil vi opfordre dig til
at komme til et at vores møder. Vi mødes sædvanligvis en søndag eftermiddag
kl. 16, og skulle mødet trække lidt ud, så
kunne en lille eftermiddagscocktail sagtens komme på tale. Vores havevision er
langsigtet, så alle forslag, deltagelse i
møder og andre kreative bidrag påskønnes meget. Haveklubben er en uformel,
morsom og afslappet gruppe, hvor du
kan møde naboer med interesse for
kvarterets haver, og du behøver ikke at
være haveekspert for være med. Man
kan komme og gå, som man ønsker og
har tid til.
Kontakt os venligst på Haveklub@
gmail.com, hvis du ønsker at få besked
om datoer og tider for vores møder.
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En stor indsamler i Komponistkvarteret
Interview med 9-årige Lea fra Berggreensgade 37

Da Lea sidste år så en pige på sin egen
alder, der havde samlet penge ind til
Landsindsamlingen for verdens fattigste,
besluttede hun, at næste år ville hun
være med.
For som hun sagde: ”Jeg har det så godt
her, og jeg kunne jo godt have været i et
fattigt land. Så ville jeg være glad for
hjælp”.
Da hun så i DR Ultra, at Lego gav 25 kr
for hver god gerning, var hun med på
ideen. Hun fejede gade, gik tur med en
hund, købte ind osv: i alt 10–11 gerninger, som hun på biblioteket fik bevis for
til Lego. Det var de første 250 kr.
Men her stoppede hun ikke. Op til dagen
for den store Landsindsamling forberedte
hun at bage store cookies. Da hun med
hjælp fra sin storesøster havde annonceret på kvarterets facebook-side, at der
var kager til salg, gik det hurtigt. Efter få
timer var der kommet 1.325 kr ind, og
Lea ringede selv pengene ind, med lidt
hjælp fra sin mor.

Lea har bagt cookies til støtte for
verdens fattigste mennesker

 Man skal skrive datoen ned, så man
husker det.

Hun så næsten hele udsendelsen om aftenen.

 Man skal finde på nogle gode ideer,
som andre ikke har.

”Det bedste ved Tv-udsendelsen var, da
de fortalte om de millioner, som Lego
havde givet, og vide, at så var jeg med i
dem”.

 Tvinge sig selv, så man ikke kommer
til at lade være.

Hun vil bestemt også være med næste
år. Ligesom Lea blev inspireret af et andet barn, kan hun måske også inspirere
andre. Jeg spurgte derfor, om hun havde
nogle gode råd til andre børn.

Hvis Lea — som den idé hun har nu —
laver en bod, hvor hun ”sælger” gode
gerninger næste år, stiller jeg mig op i
køen.
/ul
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Disse råd kan vi voksne bestemt også
lære af.
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Beboerstafet:

Kvarteret er livets omdrejningspunkt
Af Kim Marquart, Hornemansgade 24
For Kim Marquart i Hornemansgade 24 er Strandvejskvarteret blevet hans
og familiens omdrejningspunkt i mange aspekter af
livet. Både når det gælder
nære venner, sejladshobby,
jobmæssige relationer og
de mange kendte ansigter,
der blev udvekslet hilsener
med dagligt.
Min hustru Christina græd,
da endnu et hus her i kvarteret gled os af hænde. Vi
kunne ikke følge med i budkampen. Priserne lod til at
stige dagligt. Det var lige
Enhver ved jo, hvordan vores huse ser ud, så her er et foto af
efter årtusindskiftet. Men da Kim Marquart med familie fra kanalsommerferie 2015.
hun ellers kun fælder tårer til
sørgelige programmer i tv, vidste jeg, at
Falske annoncer
det var alvor, og at vi bare måtte have et
hus her.
Jeg skal ikke trætte læseren med alle de
krumspring, vi gjorde for at bytte til noVi boede egentlig fantastisk. Stor 3get større. Det være sig andre lejligheværelses 4. sals andelslejlighed på indre
der, trekantsbytter med andre byggeforØsterbro lige ved Skt. Jakobs Plads. Haveningshuse, lejelejligheder osv. Vi delte
de haft den i ti år. Kostede ingen penge.
foldere ud også her i kvarteret om at
Undervejs havde vi fået først et barn
sælge mod at få en dejlig andelslejlighed
(Mads på nu 17 år) og tre år senere et til
tæt på. Jeg indrykkede sågar falske an(Asta på nu 14 år). Så lejligheden var en
noncer i Østerbro Avis, som om jeg var
smule for lille, i hvert fald set fremad. Vi
husejer og søgte en lejlighed – for ligehavde set os omkring, men blev hurtigt
som at føde tanken hos husejerne.
enige om, at vi helst ville blive på ØsterOm det var det ene eller andet initiativ,
bro. Begge er vi vokset op i København,
der gav pote, er svært at sige. Faktum
jeg omkring Peblingesøen og Christina på
er, at der en dag sørme var en ægte anChristianshavn. Have og parcelhus trak
nonce i Østerbro Avis. Parret ville sælge
ikke, men de der byggeforeningshuse, de
deres hus, hvis de kunne overtage en
kunne vistnok noget.
billig lejlighed i nærheden. Sådan. Pengene passede. Det blev os, der var de
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heldige. Vores lykke var gjort. Og det er
den sådan set stadigvæk.

fremføre stornummeret fra Disney-filmen
Frost ”Let it go”.

”Den Menneskelige Jukebox”

Det er et temmelig svært nummer. Bestemt ikke for børn. Men med et ungt
pianisttalent fra Berggreensgade, en violinist fra Hornemansgade, en trompetist
fra Kuhlausgade og mange andre unger
på slagtøj og på vokal lykkedes det.

Allerede ved den første sommerfest kunne jeg mærke, at jeg var landet det rigtige sted. Festen fandt sted få uger efter,
at vi var flyttet ind. Selvfølgelig var loppemarkedet hyggeligt. Her kunne vi for
alvor kigge på vores nye naboer og genboer og hilse på mange af dem. Men det,
som for alvor gjorde, at jeg følte mig
hjemme, var, at der sad en midaldrende
herre med sin guitar og sang svenske viser.
Nu er det mig, som sidder ved festerne
og spiller svenske viser og alt muligt andet. Med en guitar og en øl inden for
rækkevidde. Og jeg er vel også efterhånden i kategorien midaldrende, også selv
om min datter sødt siger, at jeg holder
mig ok.
Jeg hævder, at jeg som lejrbålsguitarist
kan spille alt, især efter tre øl. Sidste
sommerfest vovede jeg mig ud i at åbne
en bod som ”Den Menneskelige Jukebox”. Mod en betaling på få kroner kunne man bestille en sang eller selv synge
for. Det var ikke den store økonomiske
succes, jeg fik vist tilsammen en 20’er i
kassen. Næste år bliver det nok blot
svenske viser, da jeg har øvet omkring
en halv times Evert Taube. Glæd jer ;-)
”Let it go” fra Frost
Kvarterets musikalitet skinner igennem.
Ikke kun i kælenavnet Komponistkvarteret. Gå en aftentur i foråret, og du kan
høre cello, trompet, guitar og til tider
korsang.
Ved børnefesten i maj forrige år, som
blev introduceret af gode kvarterskræfter, kom det helt op at ringe. En samling
børn fra kvarteret kunne efter få øvetimer med mig og Søren fra Weysesgade
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Endnu et bevis på, at kvarteret har en
fantastisk sammenhængskraft, og at jeg
og min familie hænger sammen med det.
Børnevenner fra skolen
Kvarteret er blevet vores livs omdrejningspunkt. Det gælder selvfølgelig ungernes kammerater, men også i det
voksne liv m.h.t. venner, fritidsinteresser, job osv.
Da vi flyttede ind, havde jeg lovet Mads,
der dengang var tre år, at han selvfølgelig ville få venner her. Så da han i weekenden efter indflytningen afkrævede indfrielse af løftet, lavede vi denne aftale:
Vi stiller os ud på legegaden og bliver
stående, indtil der kommer en dreng forbi. Som sagt, så gjort. Fem minutter efter kom der en dreng forbi på Mads’ alder. Han hed Mikkel og boede i Weysesgade. De sagde goddag til hinanden, og
så var de venner, Mads og Mikkel, og det
holdt helt indtil skolestart, ligesom vi
blev venner med forældrene.
Det har været en gave for vores to store
børn, at mange klassekammerater bor i
kvarteret. Mads har især haft vennebase
med Oliver i Kildevældsgade, som han er
fortsat i gymnasiet Gefion med, og Camilla fra Kuhlausgade. Det er dem, der
laver pandekager og vafler under et stort
telt til sommerfesten. Men der er bestemt blevet leget og hygget på kryds og
tværs med andre børn gennem årene.
Asta, som nu er 14 år og går i 7.B på
Strandvejsskolen, har ligget lunt i svin-
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get som en af mange nr. 2-børn i sin
klasse med overlappende forældregrupper fra tidligere årgange. Jeg tror, at
mere end halvdelen af klassens børn har
boet i kvarteret, især i de små klasser.
Asta har da også i den grad brugt kvarterets hænge-ud-muligheder og været
med til at drive rundt som børne/teenageflokke i gaderne aften efter aften.
Det vil bringe for vidt – og måske være
en smule pinligt for hende – at nævne
navne på alle de piger og drenge, der
har været forbi.
Spredt på forskellige skoler
Vores yngste Peter er seks år og går i
0.U på Strandvejsskolen. Siden skoledistriktet blev ændret for mange år siden,
er det kun børn med søskende i de større klasser, som kommer ind der. Heldigvis er der Jacob i H.C. Lumbyesgade,
som også går i 0.U.
Når ungerne i dag er spredt for alle vinde på forskellige skoler, må vi som forældre gøre mere for at få dem ud på gaderne, så de kan nyde kvarteret og de
potentielle venner. Det gør mange da
heldigvis også. Peter nyder godt de kammerater, kan fik i udflytterbørnehaven
Kong Tumle (tid. Kong Oscar). Han går
til capiora med Carla fra Kuhlausgade og
leger jævnligt med Albert fra Berggreensgade og ind imellem stadig med Asger og Julius i Weysesgade.
Skiferie med kvarteret
Også vi voksne har fået nye venner, bekendte og faglige fællesskaber gennem
kvarteret, og trukket gamle venner til.
Den årlige skiferie i uge 7 med folk fra
kvarteret har nu holdt 10 års jubilæum.
Startede med Strandvejsskolens 0.Y i
Norge og er fortsat siden med ture til
Østrig, Frankrig og Italien. De faste
medrejsende er Per og Kirsten fra Berg-
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greensgade, med ungerne Johanna og
Christian, men flere andre har været
med. De holder i øvrigt årets afterskibrunch den 28. maj, hvor der også er
Børnedag, Så hvis nogen undrer sig over
lystig tyrolermusik fra formiddagsstunden i legegaden, så ved I nu hvorfor.
Kunstnernabo udstiller fisk
Personligt er jeg helt vild med at kunne
hilse og slå en sludder af med rigtigt
mange rare og interessante mennesker.
Næsten dagligt slår jeg en sludder af
med Jan Væver, og jeg følger f.eks. min
kunstnergenbo Bentes liv og udfordres
fra tid til anden; senest da hun havde en
udstilling i forhaven efter et Grønlandsbesøg med blandt andet sælskind og en
fisk, som åbenbart skulle ligge og rådne
som en del af kunsten.
Med Ditte og Tom som nabo til den ene
side og Niels på den anden får vi lov til
at larme og skråle og i mangel af et
samtaleanlæg råbe beskeder op og ned
gennem opgangen, uden at de ytrer sig
om os. Vores kanin Kalle kommer på ferier hos Ditte og Tom og bliver ekstra
forkælet, og Tom og jeg konkurrerer om
at tiltrække småfugle til vores fodersteder i baghaven.
Kaptajn Kim og sejlernaboer
En måned før vi købte huset, havde vi
købt en større båd. Da vi blev forældre,
stod valget mellem et sommer/kolonihavehus og en sejlbåd. Valget faldt på
en lille Hunter 22 i Svanemøllehavnen,
men med to børn gik vi et par størrelser
op til en Albin Ballad på 30 fod og fem
køjepladser. Det er fantastisk med Øresund så tæt på, og jeg deler tydeligvis
sejlerinteresse med flere i kvarteret, som
jeg får en bådsnak med, når vi tilfældigt
støder ind i hinanden. Lad mig blot nævne Dines fra H.C. Lumbyesgade, der sejler vistnok X-342, Claus fra samme ga-
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de, som bl.a. sejler Hobiecat, og som
sendte gode fotos af vores båd fra Saltholm Rundt i år, der bød på både hagl og
sol og spilersejlads for mig og min store
søn Mads. Så er der Anders fra Heisesgade, der har købt en hurtig speedbåd til
sig og familien til vandski og en hurtig
tur/retur til Hven, og hvis familie tæller
tre børn i præcis samme aldre som vores. Michael i Heisesgade har også en
Albin Ballad med familien og har været
med til flere af de ugentlige Balladkapsejladser. Kaare her fra Hornemansgade har sejlet træbåd, men har vist
trukket sig ud. Kom tilbage Kaare! Til
gengæld er Søren, som har en X-412,
netop flyttet ind i Niels W. Gades Gade.
Den anden dag mødte jeg desuden en af
de nyere tilflyttede, Jesper fra Niels W.,
nede på havnen. Jeg slog følge med ham
en tur ud på molen, og han fortalte, at
han har kig på en 36 fods mesanrigget
træbåd fra Kastrup.
Er der friske gaster derude?
Og hov, lad mig ikke glemme kvarterets
topsejler, Jimmy fra Berggreensgade.
Ikke alene er han tidligere professionel
kaptajn på rigmænds sejlbåde. Han købte for et par år siden en hurtig og slank
Aphrodite 101, som han vandt årets
Saltholm Rundt med. At han så ikke har
været helt så taktisk i forhold til at time
sin hustru Christinas introduktion til sejlerlivet – med lidt for meget vind og
krængning – er en anden historie.
Et godt billede på kvartersvenskaber er,
at da Jimmy for et par dage siden hørte,
at vi havde solgt Ballad’en og købt en
noget større og hurtigere Dehler 36 i
Holland, kom han over med en bog, som
forklarer tidevand og strøm. Et kendskab, som er helt nødvendigt for at kunne sejle nyerhvervelsen hjem. I øvrigt
skal Dehler’en sejles hjem ad flere om-
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gange i april og maj. Hvis der er raske
gaster i kvarteret, som vil med på stop,
så giv lyd ;-)
Faglige fællesskaber og job
Mine mange år med kommunikation og
journalistik har budt på faglige fællesskaber i kvarteret. Jeg støder i faglige
sammenhænge jævnligt på navne og
ansigter, jeg kender fra kvarteret. For et
år siden stod jeg pludselig sammen med
Thomas fra Kuhlausgade og førnævnte
Jimmy på en stor fonds årsmøde. Jeg
har lavet iværksætterprojekter og budt
på rådgiveropgaver med både Jimmy og
genboen Kaare. Og tidligere arbejdet tæt
sammen med flere i kvarteret, herunder
den ny Søren og Lars fra NWGG samt
Louise fra Kuhlausgade, og sparret fagligt flere gange med Ulrik og Diane fra Weysesgade og Jan fra Berggreensgade.
Min lange skoletid på Sankt Annæ Gymnasium fornægter sig ej heller i kvarteret, hvor der er flere gamle skolekammerater, blandt andre Knud fra Heisesgade og Per fra Berggreensgade.
Fester og fornøjelser
Nytårsaften blev i år fejret med flere nye
venner i kvarteret, nemlig vores seksårige Peters omgangskreds. Vi elsker at
fejre nytår her, så vi kan opleve fyrværkeriet og partycrasche andre fester. Sidste år blev festen holdt hos Kristina, der
bor lige ud til Kildevældspladsen. Tidligere har vi holdt med Naomi og Peter Andreas fra Berggreensgade og mange andre i årenes løb. I år var det hos os med
blandt andre Nethe og Martin fra Kuhlausgade, Lone og Martin fra
H.C.Lumbyesgade og en frafalden kvartersven Alex, der heldigvis blot er flyttet
lige rundt om hjørnet.
Fester og sammenkomster skorter det
ikke på. De fleste anledninger til hygge,
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fest og snak til ud på natten er opstået
med vores meget nære venner Sara og
Ole i Heisesgade. Sara og min hustru
mødte hinanden under arkitektstudiet,
og det lykkedes os heldigvis at trække
Sara til kvarteret for over ti år siden. Det
bliver til utallige gode timer også med
familiens unger Selma, Bror og Björk på
blot to år.

Behøver jeg at skrive, at jeg og vi er
ovenud lykkelige for at bo her sammen
med jer skønne naboer, venner, bekendte og alle jer andre kendte ansigter. Jeg
kunne opremse dusinvis af flere nabonavne og gode minder, men stopper her.
Stor hilsen, Kaptajn Kim

Grøn Bolig-Job ordning
Gør din bolig mere energieffektiv
Af Peter Andreas Sattrup, Bergreensgade 32
Der er gode nyheder til husejere med
ombygningstanker: I 2016 & 2017 videreføres Bolig-Job ordningen i en 'grøn'
version pga et politisk samarbejde mellem Regeringen, K, DF, Alternativet og
SF. Dermed målretter man nu indsatsen,
så der gives fradrag for lønudgifter til
energieffektivisering og klimasikring af
boliger. Det er godt for miljøet at spare
på energiregningen, men det kan også
give boligerne nye kvaliteter i form af
bedre indeklima, når det gøres rigtigt.
Og i vores kvarter har alle vist fået øjnene op for, at klimasikring er helt essentielt, når boligens værdier skal sikres.
Hvilke tiltag, der giver mest mening og
værdi, er helt afhængigt af de enkelte
huses arkitektur, tilstand og brug. Derfor er der som noget nyt indført muligheden for at få fradrag for energirådgivning. Går man med ombygningstanker,
og indgår energieffektivisering i de muligheder man overvejer, kan man altså
bede sin arkitekt eller ingeniør om at udspecificere den del af rådgivningen, der
har med energieffektivisering at gøre, så
man kan trække den fra. Ved at understøtte rådgivning skulle man gerne sikre,
at man undgår de mest hjemmegjorte
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eller suboptimerede løsninger, der ikke
er effektive eller hænger sammen med
bygningernes karakter eller arkitektur.
Man skal også være opmærksom på, at
efterisolering og tætning af boligen også
skal tænkes sammen med måden, boligen ventileres på, da der ellers kan komme fugtproblemer, så helhedsvurderingen er yderst vigtig. Der stilles krav om,
at rådgivningen er udmøntet i en skriftlig
rapport.
Vil man vide mere om mulighederne findes en uddybning af ordningen på skats
hjemmeside. Her kan du også finde en
præcis liste over hvilke tiltag, der er fradragsberettigede: www.skat.dk/
SKAT.aspx?oId=1947018
Søger du rådgivning har Danske Boligarkitekter et opslag om ordningen:
www.danskeboligarkitekter.dk/om-atbygge/5-gode-grunde-til-at-bygge-om/
du-skal-energirenovere/goer-din-boligmere-vaerd-med-nyt-haandvaerkerfradrag.
Bolius har også dedikeret flere opslag på
deres hjemmeside til vejledning om ordningen: www.bolius.dk/haandvaerkerfradrag.
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Pilotprojekt i kælder
Af Jørgen Frederiksen, Kildevældsgade 9
Jeg har en bestemt formodning om, at det er problem i
mange af vores huse.
Nu er energigruppen kommet
i kontakt med et firma, Hemp
Eco Systems, som arbejder
med et nyere produkt, der
måske kan løse vores problem med fugten.

I vores hus trænger der fugt gennem
væggene i kælderen. Hvert år skraber vi
væggene ned og forsøger at standse
fugtskaderne, og vi har forsøgt med flere
forskellige produkter, men uden held.

Vi har stillet vores kælder til
rådighed som et pilotprojekt
og får isoleret vores vægge i
kælderen ud til baghaven.
Måske viser resultatet, at vi er mange,
der kan få glæde af det.
Jeg vil orientere mere om arbejdets udførelse i næste nummer af Kilden.

Om lokalaviser
Har du undret dig over, at du sommetider modtager to lokalaviser? Foruden
den traditionelle ”Østerbro Avis” dumper
der nu også ind i mellem en anden avis i
postkassen, nemlig ”Lokalavisen 2100
Østerbro”. Den udkommer foreløbig hver
14. dag, og er en konkurrent til Østerbro
Avis. Tiden vil vise, om den kan overleve, og om der er nok annoncekroner til
to lokalaviser.
Det er nemlig ikke første gang, der er
udkommet flere lokalaviser på Østerbro.
Nogle af os, der har boet her længe, kan
huske, at der også engang var noget,
der hed ”Ryvang Bladet” og ”Øbro Bladet”. I begge tilfælde endte det med en
fusion, og Østerbro Avis gik ud af fusionen som ”sejrherre”. Det er også den
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ældste avis, som udkom første gang i
1929.
Østerbro Avis var i mange år ejet af Det
Berlingske Officin, men i 2013 overtog
North Media aktiemajoriteten i selskabet,
som også udgiver Søndagsavisen.
Den nye konkurrent, Lokalavisen 2100
Østerbro, udgives af et lokalavisselskab,
som også udgiver lokalaviser på Frederiksberg og Vesterbro og i Valby og Vanløse.
Østerbro Avis bliver husstandsomdelt i
hele postdistriktet 2100. Avisen skal være uddelt onsdag eller torsdag. Hvis man
ikke kan vente til torsdag, kan man allerede fra onsdag hente avisen i de lokale
supermarkeder, fx Irma og Meny. /lf
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Referat af generalforsamling
Husejerforeningen Strandvejskvarterets ordinære generalforsamling den 23.
februar 2016 kl. 19.30 i Roklubben KVIK, Strandvænget 53, 2100 København Ø
1. Valg af dirigent
Peter Lambert blev valgt som dirigent.
Dirigenten kunne konstatere, at forsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.
2. Bestyrelsens beretning
Formanden henviste til beretningen, der
var sendt ud inden mødet, og fremhævede iøvrigt, at bestyrelsen i årets løb har
brugt en del tid på at renskrive det nye
facaderegulativ, som generalforsamlingen vedtog i 2015. Endvidere er der
kommet flere tegninger til.
Regulativet er i december 2015 blevet
lagt på hjemmesiden. Der mangler at
blive udarbejdet nogle tegninger, men
det får vi nu professionel hjælp til. Når vi
har de sidste tegninger, opdateres regulativet på nettet.
Flere husejere har opfordret til, at vi får
udarbejdet arbejdsbeskrivelser, da det vil
være en stor hjælp for husejerne, når
der skal indhentes tilbud. Dette er bestyrelsen enig i, og det er et arbejde, som vi
vil tage fat på i det kommende år.
Formanden kunne endvidere oplyse, at
opgaven med at rådgive om og sikre
overholdelsen af facaderegulativet er
blevet en stadig større opgave. Det tager
en stor del af bestyrelsens tid, men er
også udtryk for, at husejerne har en respekt for vores lokalplan og husenes
særpræg. Også derfor vil arbejdstegninger være til stor hjælp.
En husejer spurgte i den forbindelse om,
hvilke konsekvenser der var ved, at eksempelvis facaderegulativet ikke blev
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overholdt. Formanden oplyste, at kommunen kan give påbud om lovliggørelse
af forholdene.
Beretningen blev taget til efterretning.
3. Orientering om:
a. Trafik og miljø ved
Adriaan Schelling
Adriaan Schelling gennemgik den nyeste
plan for området.
Landskronagade og Kildevældsgade skal
være skybrudsveje. I år graves der regnvandsledninger etc. ned i Landskronagade – det vides endnu ikke, hvornår
arbejdet begynder i Kildevældsgade.
Ny parkeringszone: Ny gul parkeringszone bliver indført 1. marts 2017. Beboere
kan købe parkeringslicens til ca. 2 kr. om
dagen, afhængig af energiklasse. Endelig
beslutning er dog ikke truffet om priser
på licenser.
En konsekvens af ovenstående er, at
kommunen overtager vores private fællesveje.
Spørgsmål: Hvordan sikrer vi, at der ikke
kommer eksempelvis parkering i begge
vejsider?
Svar: Kommunen bestemmer i forvejen
disse forhold, det bliver der ikke ændret
på. Parkering i begge sider vil dog ikke
kunne komme på tale, alene af den
grund, at udrykningskøretøjer skal kunne
komme frem.
Spørgsmål: Påvirkes vores anvendelsesret af forhaverne?
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Svar: Kommunen har ingen planer om at
udnytte forhaverne til andet end haver det vil også være i strid med lokalplanen.
Spørgsmål: Mister vi indflydelse på niveauet af vedligeholdelse?
Svar: Det vil foreningen ikke have nogen
indflydelse på. Bestyrelsen vil dog inden
overdragelsen have et møde med kommunen, så det er dokumenteret, i hvilken stand vejene var, da vi overdrog
dem. I forvejen er Kildevældsgade og
Landskronagade offentlig veje, men i tidens løb har det været sådan, at foreningen har arbejdet sammen med kommunen, når vi har haft særlige ønsker til
udseende, standard etc., og hvor foreningen har betalt en del af udgifterne til
dette. Eksempelvis kan der henvises til
brolægningen af torvet i 90-erne, hvor
foreningen betalte halvdelen af udgifterne til torvet, som er offentligt. Denne
type samarbejdsprojekter vil også kunne
komme på tale fremover, hvis vi vil det.
b. Orientering fra Energigruppen ved
Jørgen Frederiksen:
Se beretningen i indkaldelsen til generalforsamlingen.
Jørgen orienterede om, at der ligger en
del materiale og nyttige links på hjemmesiden.
Kilden bliver desuden brugt til at formidle tips og inspiration fra Energigruppen –
for eksempel ”viceværtens tips”.
c. Orientering fra redaktørerne af
Kilden ved Lise Fogh og Ulla Liberg:
Se beretningen i indkaldelsen til generalforsamlingen, som redaktørerne uddybede.
Redaktørerne opfordrede husejerne til at
komme med idéer og forslag til historier
og artikler og evt. også til nyt layout til
Kilden.
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d. Orientering om Hjemmesiden
Webadministratoren Søren Borch fortalte
om vores hjemmeside www.strandvejskvarteret.dk, jvf. beretningen i indkaldelsen til generalforsamlingen.
Hjemmesiden indeholder en masse information, som er relevant for kvarterets
beboere, bl.a. fra bestyrelsen.
Siden administrerer også foreningens
nyhedsbrev, som man kan tilmelde sig.
Alle i kvarteret blev opfordret til at bidrage i form af indlæg, projekter og idéer.
Ring eller skriv gerne til webadministratoren.
4. Foreningens regnskab 2015
Foreningens kasserer gennemgik regnskabet, som har et overskud på 144.000
kr. Egenkapitalen udgør kr. 1.579.000.
Spørgsmål: Hvorfor er der en stigning i
omkostningerne vedr. YouSee?
Svar: Der er almindelig regulering fra
YouSee’s side, idet grundpakken årligt
reguleres med dels nettoprisindekset og
dels ophavsrettigheder til bl.a. CopyDan. Prisen på grundpakken er steget
med 9,29 kr. pr. grundpakke pr. måned i
2015, hvor den udgjorde 152,03 kr., i
forhold til 2014, hvor den udgjorde
142,74 kr. pr. grundpakke pr. måned,
som det blev anført i referatet for generalforsamlingen den 24. februar 2015.
Spørgsmål: Hvor stor en nettoformue
anses som værende fornuftig?
Svar: Den bør i følge vedtægterne ikke
overstige 3 x kontingentopkrævningen,
som i de seneste par år har ligget omkring 1,3-1,4 mio. kr. pr. år, hvilket ca.
svarer til 4,0 mio. kr. Vores formue er
pr. 31. december 2015 ca. 1,6 mio. kr.,
som derved er lidt større end en enkelt
kontingentopkrævning, men stadig bety-
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deligt under tre kontingentopkrævninger). Desuden vil behovet for en stor
egenkapital blive mindre, i takt med at
vores forpligtelser bliver mindre, som det
eksempelvis bliver tilfældet, når de private fællesveje overdrages til kommunen. Men bl.a. grundet vores formue er
det muligt for foreningen at overveje at
selvfinansiere bl.a. en alternativ affaldshåndtering, som ikke finansieres via kontingentopkrævningen, men via egen formue.
Regnskabet blev godkendt.
5 A. Gruppen for affaldshåndtering
præsenterede et forslag til beslutning
Følgende forslag var fremsat:
”Forslag til beslutning: At generalforsamlingen beslutter at afsætte 550.000 kr.
med henblik på nedgravning af 4 containere på torvet til sortering af glas, papir,
metal og hård plast.”
Af begrundelsen for forslaget fremgik
blandt andet følgende:
”Hvis projektet bliver dyrere end skønnet
eller ændres væsentligt, skal det forelægges generalforsamlingen igen. Hele
projektet vil koste ca. 550.000 kr. incl.
moms.”
Københavns Kommune besluttede i
2015, at alle husejere fra sommeren/
efteråret 2015 skulle kildesortere affald,
og til det brug skulle alle husejere fremover have containere til hhv. restaffald
(dvs. dagrenovation), papir, plast og metal.
Husejerforeningen har forhandlet en
midlertidig dispensation fra dette krav,
som ellers ville betyde, at vi fra efteråret
2015 skulle have haft 3 affaldscontainere
stående. Dispensationen har vi fået, fordi
en arbejdsgruppe nedsat på generalfor-
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samlingen i 2015 i samarbejde med Københavns kommune drøftede mulighederne for en fælles løsning til affaldshåndtering som et alternativ til, at alle
husejere skal have 3 containere i haven.
Bestyrelsen gentog endvidere, at Kommunen har afvist en løsning, hvor husejerne anvender genbrugspladsen som
alternativ til at have flere containere på
egen matrikel. Den mulighed afviste
kommunen allerede i begyndelsen af
2015, og det var derfor, at generalforsamlingen i 2015 besluttede at nedsætte
en affaldsgruppe, som skulle komme
med et alternativ forslag til affaldshåndtering til generalforsamlingens beslutning
i 2016.
Affaldsgruppen har siden generalforsamlingen arbejdet hele året sammen med
Københavns kommune med henblik på at
finde en kollektiv løsning til affaldssortering i foreningen. Dette er mundet ud i et
forslag til en fælles affaldssortering i
form af nedgravning af containere på Kildevældsgade.
En leverandør (Bauer) er kontaktet i forhold til processen. Arbejdsgruppen henviste til erfaringer fra andre i forhold til
eventuelle gener. Der skal findes en løsning på, hvordan området omkring affaldscontainerne hele tiden holdes rent.
Forslaget vedrører 4 nedkast. Dagrenovation forbliver i forhaverne.
Diskussion af forslaget:
Det blev diskuteret, om nedgravning af
glascontainere var nødvendigt. En glascontainer vil formentlig medføre mere
larm. Det blev i den forbindelse foreslået
at udelade glascontaineren af projektet.
Glascontainer er ikke krav pt., så denne
er ikke nødvendig, men arbejdsgruppen
har tænkt den ind i forslaget, da indsamling af glas med tiden kan blive et krav.
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Dagrenovation i haverne vil stadig blive
tømt en gang om ugen.
Nogle husejere henviste til, at der var
andre byer/kvarterer, som havde både
gode og dårlige erfaringer om løsninger i
forhold til rod samt støj- og lugtgener,
blandt andet Lyngbyvejskvarteret og
Aarhus (Lyngbyvej har dog ikke en nedgravet affaldshåndtering). Disse husejere
var derfor stærkt bekymrede for en nedgravet affaldsløsning på torvet. Arbejdsgruppen henviste til, at bl.a. Aarhus har
affaldssortering i form af en nedgravet
løsning, og at dette ikke giver anledning
til unødig støj eller affald uden for nedkastene. De problemer, der havde været, relaterede sig til etageejendomme,
hvor der konkret var problemer med
nogle studieboliger, hvor der var megen
til- og fraflytning. Aarhus løser dette
specifikt med øget information til de unge mennesker.
Der blev spurgt, hvorfor vi selv skulle
betale, idet kommunen slipper for at køre ud til alle husstandene og kan nøjes
med ét opsamlingssted.
Svar: Ifølge forslaget beskrives det, at
afgiften fortsat vil være den samme,
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men på sigt vil det blive billigere, når
flere ejendomme implementerer løsningen. I tilfælde, hvor løsningen laves i
forbindelse med andre anlæg (eksempelvis skaterbane), kan kommunen ansøges om tilskud, men dette er ikke tilfældet for os.
En husejer henviste til, at foreningen
gennem hele sin tid havde arbejdet med
kollektive løsninger, f. eks. som da vi i
sin tid fik en fælles antenneløsning.
Det blev diskuteret, hvor containerne
kan være – kan de være på pladsen for
nedgravede rør og ledninger?
Arbejdsgruppen oplyste, at det er noget
af det, som gruppen skal arbejde videre
med, men det blev nævnt, at der højst
sandsynligt ikke var ledninger i de områder, hvor man tænker planlagt at nedgrave containerne, fordi der er træer.
Dog ville træerne meget sandsynligt
skulle omplantes, da der er stor risiko
for, at de vil gå ud, når der kommer underjordiske containere tæt på rødderne.
Det blev diskuteret, om vi i stedet kan
have fælles containere stående uden for
vores kvarter, men arbejdsgruppen oplyste, at det er et krav, at eventuelle con-
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tainere skal være på vores "eget" område og eksempelvis ikke nede ved cykelstativerne over for stationen.
Flere husejere udtrykte bekymring om,
hvorvidt der var koordinering mellem de
forskellige tiltag i de forskellige arbejdsgrupper, som vi har nedsat. Kan det for
eksempel kombineres med nedgravning
af vandledning i forbindelse med skybrudsarbejdet, som kommunen udfører
nu?
Diskussionslysten var stor, og der var
både mange spørgsmål til forslaget og til
baggrunden for det. En del husejere var
endvidere bekymrede for omfanget af
projektet, herunder frygtede de, at nedkastene kunne skæmme torvet, ligesom
de frygtede larm og ophobet skrald i området.
Nogle husejere var endvidere usikre på,
hvad der skulle stemmes om, og hvilket
mandat bestyrelsen og arbejdsgruppen
ville få ved vedtagelsen. Nogle husejere
fandt, at forslaget var for ufuldstændigt
til, at det kunne sættes til afstemning.
For så vidt angik selve beslutningsgrundlaget, henviste dirigenten til det udsendte forslag, som var kommet ud med indkaldelsen. Heraf fremgår den konkrete
ordlyd af forslaget og hvilket mandat,
der gives til bestyrelsen. Han bemærkede desuden, at der var fremsat et konkret forslag, som forslagsstilleren ønskede sat til afstemning. Der måtte derfor
stemmes om det. Der var ikke fremsat
modforslag eller ændringsforslag udover
forslaget vedrørende glascontainer.
Afstemning:
Først blev der stemt for eller imod en
fælles affaldshåndtering i form af en
nedgravet løsning på torvet som beskrevet i forslag 5 A.
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Beslutning: 57 stemte for, og 27 stemte
imod.
Herefter blev der stemt om, hvorvidt
denne fælles affaldshåndtering skulle
være med eller uden glasnedkastning.
Beslutning: 31 for glasnedkastning,
39 imod.
Dirigenten konkluderede, at generalforsamlingen hermed gav arbejdsgruppen
mandat til at arbejde videre med henblik
på at realisere en fælles løsning i form af
en nedgravet affaldshåndtering på torvet
inden for et budget på 550.000 kr.
Dirigenten konkluderede endvidere, at
generalforsamlingen havde henstillet til
bestyrelsen og arbejdsgruppen, at den
store bekymring og de indsigelser, som
en hel del husejere havde til projektet,
var noget, der skal lyttes til, og som skal
indgå i arbejdsgruppens og bestyrelsens
videre arbejde.
Særskilt spørgsmål om REnescience:
Der har i februar måned været en del
skriveri i dagspressen om, at Københavns Kommune overvejer en ny teknik
for affaldshåndtering, nemlig REnescience. En husejer satte derfor spørgsmålstegn ved, om REnescience virkelig
kun var til etageejendomme, sådan som
arbejdsgruppen oplyste ved sin præsentation af forslaget.
Derfor har bestyrelsen efter generalforsamlingen igen forelagt spørgsmålet for
Københavns Kommune, som den 26. februar 2016 har bekræftet dette ved Jens
Borregaard, Projektleder, Affald og genbrug. Svaret er følgende:
"REnescience er kun tænkt som en alternativ behandlingsmåde for det organiske
affald – det bliver kun aktuelt for etageboliger, og vil ikke blive aktuelt for villaer, eller rækkehuse som jeres – I vil
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skulle sortere, som vi planlægger, man
skal.
Selv om REnescience skulle blive realiseret for etageejendomme, vil det ikke
kunne overflødiggøre den affaldssortering, der er etableret i dag. Der skal fortsat udsorteres papir, pap, plast, metal
osv. i ejendommene."
5 B. Forslag om at afsætte midler til
haveklub
Se forslag 5 B i indkaldelsen til generalforsamlingen.
Efter at Henrik Bruus havde gennemgået
forslaget og præsenteret den nye klub,
indskød formanden, at vedligeholdelse af
fællesarealerne er beboernes egen pligt,
og at det ene forslag, nemlig om en fælles betalt oprydning af fællesarealer,
kunne betyde en dalende interesse fra
beboernes side til at holde fortove og
legeområder i gaderne, som beboerne
har ansvar for, rent. Selve projektet om
en Haveklub er bestyrelsen dog meget
positivt stemt over for.
Selve initiativet blev rost fra mange sider, og der blev stillet forslag om, at haveklubben blev bevilliget 25.000 kr. i alt
til diverse tiltag, og ikke øremærket til
de 4 initiativer beskrevet i beretningen.
Forslaget om at bevillige 25.000 i alt
blev vedtaget.
6. Vedtagelse af budgettet for 2016
Budgettet blev gennemgået.
Blandt andet er der afsat 125.000 til
ekstra vedligeholdelse, og 50.000 til øget
assistance til bestyrelsen i form af ekstern rådgivning, herunder arkitekter, ingeniører, advokat mv.

Ifølge budgettet ville der blive realiseret
et underskud på kr. 685.000, og det blev
bemærket, at dette ikke var et problem,
da foreningens egenkapital var tilstrækkeligt stor til at bære underskuddet.
Budgettet forudsatte et kontingent på kr.
3.000 for alle, undtagen Østerbrogade,
og kr. 2.900 for Østerbrogade. Af kontingentet udgjorde kr. 1.944 grundpakke til
YouSee. Ekstra husstande ville blive faktureret med kr. 1.944.
Budgettet blev godkendt.
7. Valg til bestyrelse og
valg af suppleanter
Benditte Skyhøj Olsen og Flemming Toft
blev genvalgt. Endvidere blev der valgt
et nyt bestyrelsesmedlem, Peter Faurhøj,
som afløsning for Anton Greiffenberg,
som udtrådte af bestyrelsen.
Der blev valgt én suppleant, Louise Garde, som afløsning for Claus Engelsen,
som ikke genopstillede som suppleant.
8. Valg af revisorer og
revisorsuppleant
Revisor Søren Friis-Mikkelsen og revisorsuppleant Jørgen Vestergaard blev genvalgt.
9. Eventuelt
Ordet blev givet frit.
Efter en række indlæg takkede formanden for en god generalforsamling med en
levende og interesseret debat. Generalforsamlingen blev herefter hævet.
92 stemmeberettigede var repræsenteret.

Derudover blev budgettet påført en samlet post på yderligere 575.000 jævnfør
ovenstående 2 beslutninger.
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Viceværtens tips
Af Ole Munck, Energigruppen

Man må gerne selv hænge en lampe op i
loftet og tilslutte ledningen til lampeudtaget, men: Hvordan er det nu, man
gør? og specielt: Hvilken ledning skal i
hvilken ”klemme” i lampeudtaget ?

7) Husk at trække ledningen gennem
låget inden montering af ledningerne.
8) Den blå ledning sættes i klemmen
mærket ”N” eller ”0” (alle kobbertråde
skal ind).
9) Den brune ledning sættes i klemmen
”M1” eller ”M2” (alle kobbertråde skal
ind).
10) Hvis der er en stribet gul-grønstribet inderledning, så klip den af.
11) Bøjlen, der holder ledningen, skrues
fast.
12) Klem låget på lampestedet.
13) Du er nu klar til at sætte ledning i
lampen.
Hvordan du monterer en ledning i lampen, må du læse om en anden gang.

Du skal bruge en lille flad skruetrækker,
en polsøger/spændingstester, en lille
stjerneskruetrækker, en kniv og en lille
skarp tang.
1) Vip låget af lampeudtaget med en
skruetrækker.
2) Undersøg, om der er strøm på lampeudtagets klemmer vha en ”polsøger”.
3) Afbryd strømmen = Sluk for det relevante område på el-tavlen.
4) Check, at der er slukket for strømmen
ved atter at sætte en ”polsøger” på de
forskellige klemmer.
5) Løsn og fjern den gamle ledning.
6) På den nye ledning: Tag den ydre ledning af, og befri den indre kobberledning
på de 2 indre ledninger.
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Faktaboks
Det hurtige overblik får du på www.sik.dk >
gør-det-selv-huset. Her vises også, hvilket
værktøj det er godt at have til at sætte ledningen op.
Se også på YouTube: ”elarbejde: Hvad må
man selv”, eller brochuren fra ”elrådet” (som
nu er erstattet af Sikringsstyrelsen).

I brochuren er også en tegning med navne
på el-genstande og en ordliste.
Brochuren findes på www.svendaage.dk/
el.pdf
Denne artikel ligger desuden på vores hjemmeside med direkte link. Se
www.strandvejskvarteret.dk > Dit hus >
Råd og inspiration.

Sommerluk: Søndag d. 22. maj 2016
Af Jørgen Frederiksen, Energigruppen
Vi er allerede på vej mod sommeren, og
Energigruppen tager igen i år initiativ til
at sommerlukke for det varme radiatorvand, og vi hjælper gerne til, så du måske kan få lidt mere kendskab til dit eget
fjernvarmeanlæg.
Det foregår søndag den 22. maj kl. 11
og starter ved Kildevældsgade 9.
Fjernvarmeanlæggene er af mange forskellige fabrikater, og derfor er det vigtigt, at du medbringer brugervejledning
til fjernvarmeanlæg, navn/fabrikat/evt.
type. Hvis du ikke er i besiddelse af det,
opfordres du til at kontakte din forhandler eller producenten. Det fremmer ofte
en bedre arbejdsgang.

Af hensyn til
planlægningen
er det vigtigt, at
vi har kendskab
til antal deltagere. Tilmeldingen skal indeholde:
Navn, adresse,
mail, telefonnr.
Tilmelding skal ske senest torsdag d. 12.
maj til Jørgen Frederiksen på: energigruppen@strandvejskvarteret.dk eller
joergenff@gmail.com.
Ved tvivl og spørgsmål tlf. 2049 1701 til
JF.

Kalender 2016

Kildens udgivelsesplan

Lørdag 9. april kl. 10
Haveforårsrengøring, se s. 8

Kilden nr. 2, 2016 udkommer i juni
Frist for indlæg: 29. maj

Søndag 22. maj kl. 11
Sommerluk, se ovenfor

Kilden nr. 3 udkommer i september
Frist for indlæg: 4.september

Lørdag 28. maj
Børnenes Dag

Kilden nr. 4 udkommer i december
Frist for indlæg: 20.november

Lørdag 27. august kl. 14
Loppemarked i Berggreensgade
Lørdag 27. august kl. 18.30
Sommerfest i Berggreensgade
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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

Peter Faurhøj
Berggreensgade 12
M 2926 7827
mail@hottentot.dk
Opgaver:

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
Louise Garde Wibroe
Kuhlausgade 34
M 2969 6986
louise@wibroe.dk
Opgaver:

Lars Bjerregaard
Niels W. Gades Gade 44
T 2613 2600
lars.bjerregaard@hotmail.com
Opgaver: Kasserer,
Arrangementer

Lise Fogh
Berggreensgade 50
M 5090 9214
Opgave:
Redaktør Kilden (ansv)
kilden@strandvejskvarteret.dk

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

Søren Borch
Berggreensgade 50
M: 2025 7667
hjemmeside@strandvejskvarteret.dk
Opgave: Webadministrator for
www.strandvejskvarteret.dk

Ulla Liberg
Berggreensgade 54
T 3920 0757
Opgave:
Redaktør Kilden
kilden@strandvejskvarteret.dk

Affaldsgruppen: Flemming Toft, Niels W. Gades Gade 13, doctortoft@gmail.com
Energigruppen: Jørgen Frederiksen, Kildevældsgade 9, energigruppen@strandvejskvarteret.dk
Grønne tage: Susan Eklund, Weysesgade 16, susan_eklund@mail.tele.dk
24 Havegruppen: Kirsten Bruus, Niels W. Gades gade 4, haveklub@gmail.com
24 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
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Leder
Igen i år blev Børnenes Dag en stor
succes. Det er man ikke i tvivl om, når
man ser de mange fotografier på Facebook. Vi har lånt nogle af dem til bladet.
Daniela på 13 år har skrevet et selvoplevet referat af begivenhederne, læs det
side 8. Det er så fint, at den dag formår
at være sjov for så mange forskellige
aldersgrupper.
I dette nummer er der lagt op til to konkurrencer. Haveklubben vil gå rundt i alle
gader og se på forhaver for at finde vindere af havekonkurrencen. De vurderer ud fra forskellige kriterier; på side 12
kan du se hvilke.
Den anden konkurrence kan du læse
mere om side 9. Det er en invitation til
børn i forskellige aldre om at tegne fra
sommerfesten den 27. august. Denne
konkurrence er inspireret af en stak
gamle numre af Kilden fra 1980’erne,
hvor der var mange børnetegninger. Forældre må selvfølgelig gerne inspirere deres børn til at bidrage. Vi vil så vælge
forskellige tegninger, som bliver gengivet
i efterårsnummeret af Kilden.

teret med Christian Sonne i Nordhavnen?
Vi vil først gå i gang med at bestille
rundvisningen, hvis det har interesse for
flere end nogle få. Så skriv enten til Kilden eller svar på Facebook med en foreløbig tilmelding, hvis du er interesseret.
Hvis der er tilstrækkelig opbakning, vil vi
fastlægge en dato i slutningen af oktober
eller i november. Derefter vil der være
endelig og bindende tilmelding. Der er et
mindste antal deltagere på 15 til et besøg, og der er skrappe sikkerhedsregler
ved indgangen.
På bagsiden af bladet kan du se, hvordan
den nye bestyrelse har fordelt opgaverne
imellem sig.
Til slut vil vi ønske alle en rigtig god
sommer, og vi håber at se mange til
loppemarked og sommerfest den 27.
august.
Sommerhilsner
Lise og Ulla

Desuden vil vi spørge, om I har lyst til en
fælles rundvisning i FN-bygningen i
Nordhavnen i lighed med turen for kvar-
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Redaktion

Medlemsblad for Husejerforeningen
i Strandvejskvarteret

Lise Fogh (ansv) og Ulla Liberg
Forsidefoto: Rasmus Wandall

Udgives 4 gange om året. Oplag 420
Tryk: ACTUM
Tidligere numre kan findes på
www.strandvejskvarteret.dk

Indlæg kan sendes til
kilden@strandvejskvarteret.dk
eller til redaktørerne se adresser på bagsiden.

Redaktionen sluttet 12. juni 2016
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Nyt fra bestyrelsen
Facaderegulativ - opfølgning
På generalforsamlingen i 2016 orienterede bestyrelsen om, at vi i forlængelse af
det nye facaderegulativet af 2015 ville
gå i gang med at udarbejde arbejdstegninger til brug for indhentning af tilbud
fra håndværkere. Det første, vi er gået i
gang med, er at få udarbejdet arbejdstegninger til brug for husejere, som skal
have skiftet tag. Tegningerne vil angive
præcise anvisninger på, hvordan nyt tag
skal se ud, materialevalg, håndværksmæssig udformning, metoder etc.

private fællesveje overtages af kommunen fra den 1. januar 2017, og at der
indføres parkeringszone den 1. marts
2017. Samtidig fik husejerne mulighed
for at komme med bemærkninger til
dette.
Bestyrelsen sendte den 29. maj 2016 på
husejerforeningens vegne et høringssvar
til kommunens varsel. I vores svar kom
vi bl.a. ind på problemstillingen om forhavernes fremtidige status, og hvilken
betydning overtagelsen kan få for vores
legegader.

Med disse tegninger vil husejerne herefter kunne bede håndværkere om at
komme med tilbud, som er i overensstemmelse med facaderegulativet, og
som på den måde også bliver sammenlignelige.

Kommunen svarede på dette den 30.
maj 2016. Det væsentligste i kommunens svar er, at der ikke påtænkes ændringer i vores legegaders status. Der er
heller ingen ændringer i forhavernes
status - de ejes fortsat af foreningen.

Den arkitekt, som skal stå for arbejdstegningerne, vil forinden meget gerne
have adgang til husejere, som står for at
skulle have lagt nyt tag inden for den
nærmeste fremtid. Han vil gerne se
nærmere på tagkonstruktionerne, når
taget er væk, så han kan måle de originale forhold nøjagtigt op.

Kommunen er endvidere indstillet på at
have et møde med bestyrelsen inden
overdragelsen, hvor vi bl.a. gennemgår
legegadernes status, gadernes stand
etc.

Bestyrelsen efterlyser således husejere,
som vil bistå arbejdet ved at "lægge hus
til" dette tegnearbejde. I første omgang
er vi interesserede i "almindelige" huse
samt frontispicehuse.
Derfor: Skal I snart have lagt tag på, så
kontakt Benditte Skyhøj Olsen på
benditte.olsen@gmail.com eller tlf. 2023
6216.
Kommunens overtagelse af vores
private fællesveje

Husejerforeningens høringssvar og kommunens svar på dette kan ses på vores
hjemmeside.
Nyt fra affaldsgruppen
Gruppen er i øjeblikket i gang med at
vælge rådgiver, bl.a. firmaer som har
erfaring med tilsvarende projekter.
Rådgiveren skal beskrive projektet, både
mht æstetisk udformning, kommunens
krav til tømning, placering, hensyn til
rørføringer mv, bistå foreningen i at
vælge entreprenør og endelig gennemføre projektet.

Alle husejere fik den 9. maj 2016 et varsel fra Københavns kommune om, at de
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De kommende faser i projektet er altså:

Byggesagsgebyr

1. Valg af rådgiver

Husejere i vores kvarter skal ikke betale
byggesagsgebyr, når der søges om tilladelse til eksempelvis at etablere en
fransk altan, fordi det sker iht. lokalplanens regler. Men husk at søge om tilladelsen! Det er kun, når man søger om
tilladelser i henhold til lokalplanens regler, at vi slipper for byggesagsgebyr. Der
imod er alle andre former for ombygninger noget, som kommunen kan kræve
gebyrer for i henhold til Byggereglementets regler. Læs mere på hjemmesiden.

2. Rådgiveraftale
3. Projektering og valg af entreprenør
4. Gennemførelse
Affaldsgruppen har kendskab til en lille
håndfuld mulige kandidater, som vi vil
evaluere i de kommende uger.
Gruppen regner med at komme med forslag til punkt 1. & 2 til bestyrelsen inden
sommerferien.

Beboerstafetten:

Berggreensgadebanden
Af Barbara Lunn, Berggreensgade 24
Så er beboerstafetten nået til Berggreensgade 24. Tak for den til Kim. Her bor
Karl Emil på 1 år, der er ved at lære at
gå og tøffer rundt på Berggreensgade
med sin gåvogn. Gustav på snart 4 år,
der har en manke af krøller og temperament som en løve. Min mand Jacob på
37, der er hjertelæge med skiftende arbejdstider på Rigshospitalet (og kendes
på de hvide træsko, som alle læger af
uransagelige årsager stjæler med hjem).
Og mig selv på 32, der netop er vendt
tilbage til virkeligheden som embedsmand i Finansministeriet efter godt et
års barsel. Den klassiske småbørnsfamilie med havregrød og kaos om morgenen, trætte børn og lidt for meget sukker om eftermiddagen, aftensmad senest
kl. 18 og to forældre, der helt udmaste
forsøger at arbejde, når børnene er puttet.
Vi er jo egentlig halv-nye her i kvarteret,
og så alligevel ikke: Vi er begge kommet
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her som børn og har besøgt legekammerater i Niels W. Gades Gade og Heisesgade. Men hvorom alting er: Vi havde
længe drømt om at bo her og gik for
nogle år siden rundt med små sedler i
hver postkasse – for kun at indse, at en
sådan strategi er et dårligt udgangspunkt, hvis økonomien er stram, og man
er nødsaget til at forhandle om prisen.
Der gik et par år, vi drømte videre, og så
en dag stod nogle af vores bedste venner med en kontrakt på et hus i kvarteret – og så var der no way back. Vi købte BG24 og flyttede ind i starten af 2014,
hvor Gustav var 1,5 år gammel. Og anede ikke, hvad vi gik ind til.
Vi flyttede hertil fra en lejelejlighed på
Nørrebro og anede ikke, hvad det vil sige
at eje et gammelt hus, at renovere og
ombygge, mens man bor i det, at skulle
vedligeholde det løbende, at gøre rent
efter børnene (på 5 etager!) og så videre
og så videre.
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… Og for at komme så tæt på sandheden som muligt må jeg også hellere
nævne forældrebanden, som efter arbejde holder børnene ude på vejen,
hvor der er andre børn at lege med og
andre voksne at sludre med. I en travl
hverdag er det som voksen fantastisk
at kunne få sit sociale fix, uden at det
forpligter til mange timers samvær eller gæster til middag. Over et par år
bliver bare et par eftermiddage om
ugen til mange snakke, og efterhånden er vi forældre blevet venner og
følger med i stort og småt i hinandens
liv.

Og vi anede slet ikke, hvad der dertil
fulgte af børn, voksne og venskaber i
vores liv. Kort tid efter at vi flyttede ind,
blev vores søn Gustav venner med frække Emil på dengang 3 år og seje Karla på
næsten 2 år med sorte tæer og krudt i
numsen - og siden er fulgt en stribe af
nye pige- og drengevenner. Det er en
børnebande med løbende udskiftninger,
som hjemmevant huserer på legegaderne i Berggreensgade. Gustav har fra
starten nydt godt af alle de mange legekammerater, som han næsten ser hver
dag, og som han efterhånden leger og
skændes med, som var de søskende. Vores Karl Emil er indtil nu så lille, at han
er mest glad for sin mor, far og storebror
- og nåja, så også 2-årige Frida fra vejen, der siden hans fødsel har krammet
og kysset ham, som var han en sovebamse. Jeg kender ikke mange andre
steder, hvor børn allerede fra 2-årsalderen har legekammerater og hjemmevant løber rundt i hinandens hjem.
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Vores familie er efterhånden næsten
fast inventar udenfor på Berggreensgade øst, hvor vejen nærmest fungerer som en forlænget have for småbørnefamilierne. En slags kollektiv-have,
hvor alle kan være med, man ser efter
hinandens børn, tager ekstra madder
med ud til de sultne og observerer og
lærer af hinandens opdragelsestaktikker. Jeg er fuldstændig vild med
det.
Men kvarteret er heldigvis også meget
mere end bare børnefamilier. I modsætning til vores gamle opgang på Nørrebro
snakker folk sammen her, og for os er
det en kæmpe gevinst at have fået nye
venner og bekendte i flere generationer.
Vi nyder de mange snakke med Bent og
Irene fra Kuhlausgade, der er pensionerede og har boet her siden 1970erne,
sludrer om stort og småt med gadens
store børn, følger interesseret med i livet
med teenagebørn i de omkringliggende
nabohaver, og er taknemmelige for at bo
ved siden af Bent og Ingrid, der er et
dagligt forbillede på, hvordan man er betænksomme og overbærende naboer.
Vi er efterhånden helt afhængige af vores Berggreensgade-liv. Jeg tror, at vi
bliver boende her, til vi skal bæres ud.
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Kort nyt
Stole til låns
Skal I holde gadefest, konfirmation eller andet? Materielgruppen har
indkøbt 20 klapstole til foreningen, som enhver kan låne. De står i materielkælderen. Ring til én fra gruppen en hverdag kl.16-18 og aftal et
tidspunkt at hente stolene. Se bagsiden.

Miljøpunkt Østerbro er flyttet
Nu er adressen Masnedøgade 20. De er blevet naboer til Dansk
Naturfredningsforenings hovedkontor. Husk, at de har en ladcykel til
udlån. Man kan låne høns med bur og det hele. Også i år er der flagermusture til Fælledparken. De har næsten hver måned barselscaféer.
Der er mange andre initiativer, og de udgiver nogle små hæfter: fx ét om grønne tage
og et andet Inspirationskatalog På vej mod en bæredygtig bydel med ti eksempler fra
Østerbro. Bestil deres nyhedsbrev på info@miljopunkt-osterbro.dk

Læs for livet
Vi har tidligere skrevet om dette sociale bogprojekt, som nu er flyttet
til større lokaler i Bogensegade 2-4 i kælderen. Hvis du har nogle børne- eller ungdomsbøger, du vil give væk, kan du aflevere dem til projektet. Så vil Rachel Röst med hjælpere sørge for, at børn og unge
anbragt uden for hjemmet får egne bøger, som handler om deres ønsker og interesser. Se hjemmesiden for åbningstider og indleveringssteder:
www.laesforlivet.dk

Byggeforeningernes Fællesudvalg
I flere år har der eksisteret en gruppe, hvor alle de husejerforeninger for byggeforeningshuse i København er repræsenterede. I 2015 var den aktiv i anledning af jubilæet med udgivelse af bog, udstilling og besøg i de enkelte kvarterer. Der
er mange problemstillinger, der er fælles, og derfor kan fx en
fælles henvendelse til Københavns kommune være en fordel. Gruppen er en slags tænketank, som kan aflevere ideer til de enkelte bestyrelser. På mødet i april var det især
parkeringsordninger og affaldsproblematikken, som blev drøftet.

Borgervænget ændres til Sibeliusgade
Kommunen har besluttet, at den østlige del af Borgervænget fra 1. juni
ændrer navn til Sibeliusgade. Argumentet er, at Borgervænget er delt
af Kildevældsparken. Hermed videreføres ideen med at bruge nordiske
komponistnavne. Jean Sibelius (1865-1957) var finsk komponist.
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Høring om Nordhavnstunnelen
Hvis du har en mening om den kommende tunnel under Svanemøllebugten, kan du deltage i en høring, som varer til 29. august. Læs mere
på www.vejdirektoratet.dk.

Nyt nummer af ”2100 Ø”
Et lille tidskrift som udgives nogle gange årligt af Østerbro Lokalhistoriske forening og
arkiv. Denne gang er emnet Arbejderboligerne og rummer bl.a. små fortællinger her fra
kvarteret. Kildens redaktører er medlemmer, og vi vil tage nogle numre med til loppemarkedet og sælge til interesserede.

Så slutter en æra
I marts-nummeret 2014 bragte vi i Kilden et interview med ægteparret Jacobsen, Kuhlausgade 8. Vi erfarer nu, at Birgit Jacobsen, som er
født her og har boet i kvarteret hele sit liv, snart flytter. Hun er blevet
alene, og det er svært at klare trapperne.

Heisesgadebandet
Et nyt band er dukket op — de bor alle i Heisesgade, og de spiller vidunderligt
Vi har en Berggreensgadebande (læs
side 4), og nu har vi også et Heisesgadeband. Pludselig en søndag midt på
dagen lød de herligste jazztoner fra den
sydlige ende af Heisesgade. Det var
Daniel Van Kranendonk, der havde inviteret til brunch med musik.
Fire musikere og en sanger havde
fundet ud af, at de kunne spille
sammen, og det gjorde de til naboernes store fornøjelse.

Tænk, hvis flere gader finder ud af, at
de kan spille sammen, og hvis der var
musik hver sommersøndag ….. /lf

Musikerne er:
 Karin Juhl, vokal
 Daniel Van Kranendonk,
guitar
 Lars Christensen, bas
 Jens Bregengård, saxofon
 Antonio Salcedo, trommer
De kalder sig ”Heisesgade Heavenly Heavies”.
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Børnenes Dag
Tekst: Daniela Gram, 13 år. Foto: Rasmus Wandall, H.C. Lumbyes Gade 57
Jeg bliver fortalt, at jeg skal slå
på mikrofonen for at se, om den er
tændt. Det er den heldigvis. Der er
ikke nogen tekniske fejl ligesom sidste gang. Vi skal snart begynde, de
små piger gøre sig klar til at lave
introen. “1…2…3…4…” og så er vi
igang.
Børnenes dag startede klokken
et med at alle vi børn mødtes og
meldte os til. Så får vi fortalt af Anton om alt det, der kommer til at
ske i løbet af dagen, og hvad man
kan vælge imellem.
Der er hoppeborg, vej kridt til
de helt små, gymnastik opvisning,
nerf krig, vandkamp og musik hold.
Og der bliver også taget fælles billede. Alle er ude i det gode vejr. Og
alle har det sjovt.

Der var nye store våben med i
nerf krigen, maskingeværer med
store magasiner. Og krigen bragede
løs.
Musikholdet trak indenfor
trods det gode vejr, for vi skulle øve
til vores optræden.
Klokken syv var der koncert
med musikholdet. Vi spillede Cliché
Love Song af Basim, og det var helt
vildt. Publikum, små som meget store, klappede vildt med.
Og så var der grill mad, fest og
ballade - og Champions League til
sidst.
Det blev en fantastisk dag for
børn og voksne i alle aldre. Så tak
til Bestyrelsen for det herlige arrangement.

Alle der var med i vandkampen var plaskvåde - og kom for at
give deres forældre et meget vådt
kram. For der var både forældre og
børn med i vandkampen med alle
mulige “våben” - lige fra baljer,
vandballoner til store som små
vandpistoler.
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De to arrangører Ulrich Bang og Anton Greiffenberg.
Foto: Nanna Callisen Bang

Tegnekonkurrence for børn i alle aldre
Af Ulla Karlsson, Heisesgade 42 og Ulla Liberg, Berggreensgade 54
I stedet for fotografier fra vores loppemarked og sommerfest, har vi tænkt os,
at det i år skal være børnetegninger, der
skal illustrere dagen i Kilden.
Derfor indbyder vi til en tegnekonkurrence for børn i alderen op til 15 år.
Vi inddeler bidragene i tre forskellige aldersgrupper. Her er kravene:
 Tegningerne skal være i A4-format,
gerne i farver
 Navn og alder skal stå på tegningen
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 Motivet skal være loppemarkedet og/
eller sommerfesten
 Der er tre præmier på hver 100 kr
 Dommerkomiteen består af
Ulla Karlsson og Ulla Liberg
 Tegningerne skal afleveres senest den
1. september i postkassen Berggreensgade nr. 54
Vi håber, at mange børn har lyst til at
deltage. Vi blev inspireret til ideen af
nogle gamle numre af Kilden fra 1980’erne.
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Tre generationer i ét hus
En ny tendens i kvarteret ?
Tekst: Lise Fogh, Berggreensgade 50, fotos: Mireille Lemalleur
Da vi kommer på besøg en af de første
varme forårsdage, er hele familien samlet i forhaven, storebror Tobias er på besøg, og farmor sidder med lille Asbjørn
på tre måneder. Familien i Kuhlausgade
23 hører måske til den nye trend om at
indrette sig minimalistisk.
De tre generationer består af den
”ældre” generation Niels og Lisbet, sønnen Kasper og hans kone Christina, og
deres lille søn Asbjørn – for ikke at glemme hunden.
Da Kasper og Christina blev klar over, at
de ville have børn, spurgte de simpelt
hen, hvad forældrene ville sige til at dele
hus med dem. Et af deres argumenter
var, at ”dette dejlige hus” normalt står
tomt flere måneder om året, nemlig når
Niels og Lisbet er i deres hus i Frankrig.
Efter kort overvejelse sagde Niels og Lisbet ja, og det har de ikke fortrudt. ”Det
er så hyggeligt”, fortæller Lisbet. ”Det er
en stor fornøjelse og glæde at få lov til
at se et lille barn opleve verden.” Hun er
overbevist om, at flere vil gøre det samme i fremtiden.

halve. De har brug for at være alene ind
i mellem.”
Fem etager
For at skabe plads til de to familier skulle
huset udvides, og selve ombygningen gik
ikke helt efter planen. Kælderen skulle
graves ud og drænes, et rum skulle indrettes og kælderbadeværelset restaureres. Men entreprenøren/byggelederen
var ikke dygtig nok, så arbejdet trak ud.
”Det blev to måneder forsinket”, fortæller Niels.
Resultatet er dog blevet flot, kan vi konstatere ved selvsyn. Niels og Lisbet bor i
stueetagen og kælder, mens de unge har
1. og 2. sal. Loftet skal være fælles til
gæsteværelse og opbevaring.
Niels og Lisbet har simpelt hen flyttet
deres møbler fra 1. sal ned i stuen, så
deres to nye rum ligner sig selv fra før.
Lisbet synes kun, det var en dejlig udfordring at skulle indskrænke. ”Vi har ikke

I dagligdagen kan de hjælpe hinanden i
små situationer, købe ind, gå en tur med
hunden, og aflaste de unge, når der er
behov. ”Småbørnsfamilier er jo ophængte, så det er godt at kunne hjælpe, og vi
får meget igen”.
”Vi spiser nok sammen cirka en gang om
ugen”, vurderer Niels, ”og sommetider
tilbyder vi ”catering”. Dvs. at vi fx tilbereder en hel kylling, og så får de den
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Både Lisbet og Niels understreger
nødvendigheden af at respektere,
at de er to familier med hver sit
hjem. ”Vi render ikke ind hos hinanden hele tiden, og vi går aldrig uanmeldt ind”. De har på forhånd afklaret forventninger og fastlagt grænser. Lisbet og Niels har også besluttet, at de unge ikke skal bestemme
deres kalender, fx med forventning
om børnepasning, ”bortset fra akutte situationer, selvfølgelig”, indskyder Lisbet.

behov for et helt hus. Det er en fornøjelse, ikke et afsavn, snarere en lettelse –
og så er der mindre at gøre rent!”
Kollektiv og deleøkonomi
Niels mener heller ikke, at sammenflytningen har nogen ulemper overhovedet kun fordele, og han nævner de økonomiske fordele: ”Vi deler fryser, vaskemaskine, abonnement på internettet, og nu også en bil”. De har
for nylig købt en bil, som også
den anden søn Tobias, som
bor for sig selv, har en andel i.

Hvad med sammenstød og konflikter? spørger vi. ”Indtil videre har vi
ikke haft nogen”, siger Niels, og de
mener begge, at deres erfaringer
fra livet i et kollektiv i 70’erne betyder noget for deres beslutning om at flytte sammen. ”Vi er vant til at være mange og vant til hensynet til andre”.
”Vi ved, at konflikter ikke er farlige, vi er
ikke bange for dem”, forklarer Lisbet,
”man skal bare tale sammen, og vi har
stor tillid til hinanden”.

Hvad med Tobias? Vil han også
gerne flytte ind, spørger vi. ”Vi
spurgte ham, før vi begyndte.
Vi foreslog endda, at vi kunne
købe et større hus, hvis han
også ville bo sammen med os”,
siger Niels, ”men det vil han
ikke, men han synes, det er
smadderhyggeligt med et familiehus, og han kommer tit
på besøg.”

Kilden 2016/2
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Sommer i Strandvejskvarteret
Endelig er der blade på træerne, og blomsterne blomstrer i strålende farver.
Gode tegn på, at sommeren er kommet til vores hyggelige kvarter.
Tekst og foto: Kirsten Bruus, Haveklubben
Kontakt Haveklubben
(Haveklub@mail.com), hvis
også din gade gerne vil have
en blomsterkasse stillet op.
Kommende initiativer
Haveklubbens møde søndag den 19. juni kl. 16. Haveklubbens næste uformelle
og hyggelige møde afholdes
hos Kirsten i NWGG 4. Vi taler om status og om de kommende måneders initiativer
over en kop te eller en flaske
rosé.
Status på Haveklubbens initiativer
Den 9. april samlede Haveklubben en
håndfuld frivillige, som ryddede op og
lugede ud i fællesområderne på Kildevældsgade og Torvet. Vi hjalp også en
ældre beboer med forårsrengøring af en
forhave. Det umiddelbare resultat var en
tydelig forskønnelse, men det er klart, at
der jævnligt vil være brug for en kærlig
hånd for at vedligeholde fællesområderne. Det vil Haveklubben gerne organisere, og vi har da også været tilbage på
Torvet et par gange siden. Alle i kvarteret kan bidrage ved jævnligt at feje
og samle småaffald op både på Torvet
og i egen gade. Haveklubben har også
indkøbt de første tre blomsterkasser,
VegTrugs, som forsøgsvis er stillet op i
Heisesgade, Niels W. Gades Gade og
Berggreensgade. De er blevet vel
modtaget og straks taget i brug. Vi
synes, at de er flotte og fungerer godt,
men vi er naturligvis interesseret i at
høre din mening om dem.
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ØsterGRO workshop tirsdag den 21.
juni kl. 17. Haveklubben vil gerne gøre
opmærksom på den workshop, som
ØsterGRO afholder denne dag på deres
tagfarm lige rundt om hjørnet på Æbeløgade 4 (www.kobenhavnergron.dk/
place/ostergro/). Her kan du lære om
grundlæggende principper for beplantning, jordblandinger og mere. Billetter til
10 kr. skal købes på forhånd på
Billetto.dk.
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Havetur og konkurrence lørdag den
25. juni kl. 10. Haveklubben afholder
sin første havetur for interesserede beboere, med det formål at gå rundt og
nyde de mange smukke forhaver i kvarteret og påskønne det arbejde, der er
lagt i dem. Haveklubben vil også udnævne kvarterets bedste forhaver, idet vi
især vil lægge vægt på
 Passende valg af plantetyper og
-størrelser
 Kreative temaer, som fx "kun danske
planter", "rød og hvid" eller
"sommerfugle"
 Udnyttelse af forhavens beskedne
areal

de gader, som ønsker deres baghaver
inddraget i konkurrencen, om at kontakte Haveklubben.
Og naturligvis, ingen ordentlig konkurrence uden præmier: Haveklubben vil
tildele vinderne af haveturen flotte havepræmier. Vinderne vil blive underrettet
via besøg af Haveklubben og med besked på Facebook.
Vi glæder os meget til at se de mange
smukke haver.
Kontakt
Haveklubben kan altid kontaktes på
Haveklub@gmail.com med kommentarer
og spørgsmål.

 Vedligeholdelse.
Da vi har mange smukke forhaver i kvarteret, kan vi se frem til en skarp konkurrence, så vi regner med at udpege én
vinder pr. gade. Da nogle huse i Kildevældsgade og Landskronagade har meget små forhaver, så beder vi beboere i
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Landskronagade bliver skybrudsvej
Af Lise Fogh, Berggreensgade 50
Allerede to år før det første, store skybrud den 2. juli 2011 var Københavns
kommune begyndt at udarbejde en klimatilpasningsplan. Baseret på FNs klimapanels prognoser viste det sig, at der var
to trusler, som København stod overfor.
Dels store regnmængder, som skybruddet i 2011 tydeligt viste, dels på længere
sigt risiko for stormflod. Det skyldes stigende vandstand i havet, som ved visse
vindretninger vil kunne betyde oversvømmelser i byen. I december 2013 fik
vi en forsmag på det, da havvandet
skabte store ødelæggelser mange steder
i landet, bl.a. ved Hellerup Sejlklub.
Klimatilpasningsplanen blev i 2012 udvidet med en skybrudsplan – og tilsammen drejer det sig om 300 projekter,
som i løbet af de kommende 20 år vil
skabe et nyt København, som samtidig
bliver grønnere, med mere bynatur og
en række nye byrum – Tåsinge Plads er
det første af slagsen. Og Strandvejskvarteret er en del af verdens første klimakvarter.

København er blevet inddelt i syv vandoplande, hvor der for hvert område er en
detaljeret plan for, hvordan vandet fra
de højereliggende områder bliver ledt
videre ned mod havnen, en å eller en sø.
De 300 projekter i skybrudsplanen er af
fire typer:
1) Skybrudsveje, som skal transportere vandet fra et sted til et andet. Det er
ofte de eksisterende veje og gader, der
bliver lavet om, så vandet løber under
eller på gaden i stedet for ind i husene.
Landskronagade er netop ved at blive
lavet til en sådan skybrudsvej. Samtidig
fornyes el–, gas– afløbs– og vandrør efter behov.
2) Forsinkelsesveje, dvs veje, som også transporterer vandet, men med forsinkelse ved hjælp af grønne vejbede
eller andre forhindringer.
De nye rør i Landskronagade

Fire typer projekter
De ødelæggelser, som skete ved skybruddet i 2011, skyldtes, at kloakkerne
ikke kunne håndtere den store regnmængde, som faldt på kort tid – og de
løb derfor over og pressede vandet op
gennem kældrenes gulvafløb.
Det viser sig imidlertid, at det vil være
alt for dyrt og uhensigtsmæssigt at udvide kloaknettet. I stedet gælder det om
at separere regnvandet, så det kan
håndteres ad andre kanaler – ofte på
overfladen.
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3) Forsinkelsespladser, som tilbageholder vand, indtil det kan blive ledt ud i
det samlede system, når presset er taget
af. Tåsinge Plads er en sådan forsinkelsesplads med et reservoir, hvor vandet
kan opsamles midlertidigt. Der er desuden planer om en forsinkelsesplads i
Fælledparken.
4) Tunneler og rør, som kan føre vandet under veje og jernbaner og det sidste stykke ud til havet. Det er et sådant
rør, der er blevet boret ved Carl Nielsens
Allé – et rør, som fører vandet under
jernbanen og ud i Øresund.
Grønnere og sjovere
Det gode ved planen er, at man i planlægningen af disse projekter ønsker at
udnytte dem til samtidig at gøre vores by
mere grøn og spændende. Igen er Tåsinge Plads et eksempel, hvor et stort areal,
der før var ren asfalt, nu fremstår som
en grøn oase, hvor beboerne kan mødes,
og børnene lege. Skybruds- og forsinkelsesvejene vil få træer og vejbede, og
forsinkelsespladserne kan ligeledes beplantes eller udnyttes til at skabe nye
byrum og grønne oaser, der egner sig til
ophold, måske med cafeer etc.
Verdensberømt
København er den første storby i verden,
som har udarbejdet en sammenhængende skybrudsplan, og det har vakt international interesse. Mange udenlandske
eksperter kommer til København for at
besøge byens første klimakvarter her på
Østerbro. New York ønsker at kopiere
ideen med et klimakvarter. Tåsinge Plads
har endda modtaget INDEX Awardprisen, og Klimakvarteret er blevet optaget på Sustainia100-listen og på
”Cities100” - en liste over de 100 bedste
bæredygtige byløsninger i verden.
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Tåsinge Plads

Lys og mennesker
Men fremtiden i København handler heldigvis ikke kun om regnvand og skybrud.
Stadsarkitekten Tina Saaby fortæller, at
man i fremtiden vil have fokus på disse
fem emner i byudviklingen:
 Mennesker
 Natur
 Dagslys
 Det unikke
 Sammenhæng.
De fem punkter kan vi i Kilden også tilslutte os. Her i kvarteret har vi både
dagslys, en unik historie, dejlige mennesker og meget fællesskab. Af en bymæssig bebyggelse at være er her ganske
megen natur, og desuden sørger beboerne og haveklubben for, at her stadig er
meget grønt.

Kilder:
 Klimakvarter.dk
 Klimaet ændrer byrummet i København, af Lykke Leonardsen, Københavns Kommune, dm.dk
 Stadsarkitekt i København Tina Saaby
ved Vidensfestival 2016.
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Stamcaféer
Efter at have været en udørk med hensyn til cafeer er der pludselig dukket et
par steder op i vores ende af Østerbrogade
Af Lise Fogh, Berggreensgade 50

Flere har efterlyst et lokalt værtshus eller en café. Desværre forbyder vores lokalplan, at man kan åbne et udskænkningssted på torvet. Det er udtrykt således i Lokalplanen "Der må ikke udøves
virksomhed, der efter Magistratens skøn
er til ulempe for de omboende." Men nu
er der opstået nye muligheder lige uden
for kvarteret.
Salonen – med kultur
Den ene café er tilmed startet af en beboer fra vores eget kvarter, Annemette
Albrechtsen fra Heisesgade 22. Hun har
lejet sig ind i det nu nedlagte antikvariat
Østerbrogade 222. Og her har hun åbnet
en café, som serverer frokost, kager og
selvfølgelig kaffe og andre drikkevarer.
Al maden er økologisk, og den kommer
fra Birgitte Escherich, ”som for resten
har boet i vores kvarter”, fortæller Anne-
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mette. ”Og nu har jeg også fået spiritusbevilling”, fortsætter hun glad, ”det tog
syv måneder, så det var godt, at jeg
startede i god tid!”
Hun har overtaget nogle af bøgerne fra
antikvariatet – i kælderetagen er der flere reolmeter med kunstbøger til salg, og
også børnebøger. Og man må gerne kigge i bøgerne, mens man nyder sin kaffe.
Det kulturelle består desuden i, at der er
forskellige arrangementer: Oplæsning af
unge forfattere, foredrag og debataftner,
udstilling af billedkunstnere og endda én
koncert om måneden.
Måske kommer der også opera, teater og
dans, fortæller Annemette, som selv er
billedkunstner, galleribestyrer og leder af
"Verdens mindste Teater" i en af pavillonerne ved Kongens Have.
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Salonen er åben mandag-søndag
10-18, og når der er arrangementer, gælder den samme menu også
om aftenen.
Annemette har en backinggruppe
på otte personer, der skiftes til at
tage vagter. ”Men det er vigtigt, at
jeg selv er her nu i begyndelsen”,
forklarer Annemette.
Komponisten — med musik
Cafe Suhrs, Østerbrogade 151,
hedder nu også Komponisten. Det
er Daniel Van Kranendonk, Heisesgade 2, der har haft gennemslagskraft nok til at overtale fru Khadija
til at ændre navnet. Det hentyder
selvfølgelig til vores kvarter, men
også til at der spilles musik, efter
planen hver fredag.
Daniel er selv musiker, og han ville gerne skabe liv og musik i denne del af
Østerbro. Han arrangerede derfor fire
koncerter på Komponisten i april i år.
Sammen med sin kone Karin Juhl står
han bag bandet JazzByHeart – hun er
sanger, han spiller guitar (en Gibson!),
og de trak desuden på deres netværk af
musikere. (Se JazzByHeart.com)
Indehaveren fru Khadija er marokkaner,
så det er marokkanske retter, med og
uden kød, med og uden tagine. Desuden
kan man få en rigtig kop myntete. Om
fredagen er der en samlet pris, der omfatter et måltid varm mad og musikken.

Komponisten, 10. juni. Foto: Jørgen Frederiksen

Første gang jeg var der, blev jeg mindet
om filmen ”Bagdad Café”, fordi det hidtil
mest tomme café-lokale pludselig var
fuldt af mennesker, kulørte lamper og
levende musik. Der var helt enkelt gang i
den. Og forbipasserende stoppede overraskede op og kiggede nysgerrigt ind til
os. Det var meget opmuntrende at overvære, at stedet med ét var livet op.
Siden har der været forskellige begyndervanskeligheder, men vi håber, at det
lykkes at videreføre stedet med levende
musik.

Faktaboks
Salonen, Østerbrogade 222
Åbningstider: 10-18 alle dage
T: 2617 1250
M: albrechtsen@mail.dk
Facebook: /salonen.cafe
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Cafe Suhrs - Komponisten
Østerbrogade 151
Åbningstider: 10-02 alle dage
T: 4223 8598 og 3920 0054
Facebook: /cafesuhrs.komponisten.3
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Kun to tilmeldte til Sommerluk: Succes
Ole Munck og Søren Borch, Energigruppen
Søndag den
22/5 besøgte
vi fjernvarmeanlæggene i
kældrene hos
to beboere i
kvarteret.
Det var to
dejlige splitanlæg, altså
lette at overskue. Så de
blev hurtigt
sommerlukkede ved at lukke af for opvarmning og cirkulation af
radiatorvandet.

Samtidig fik beboerne sat sedler på sommerlukhanen og på pumpen, der cirkulerer radiatorvandet om vinteren, så de
fremover selv kan lukke og genåbne,
henholdsvis forår og efterår.
Vi repeterede, at man skal lade radiatorerne stå helt åbne om sommeren i hele
huset, så samtlige ventiler motioneres
automatisk med svingende sommertemperaturer.
Tidligere har der været flere deltagere til
det årlige fælles sommerluk, så vi tolker
det som en succes, at de fleste i år formodentlig selv havde fundet ud af det,
evt med en nabos hjælp.
Der er i øvrigt vejledning til såvel at
sommerlukke som at vinteråbne på
hjemmesiden under Dit hus > Energiråd.

Viceværtens tips

Plej dine termostater!
Af Svend Friis, Energigruppen
Tænk allerede nu på den kommende
fyringssæson, og luk op for radiatortermostatventilerne!
Et paradoks? Nu, hvor du har været nede i kælderen og slukket og lukket helt
ned for dit centralvarmeanlæg, kan det
så virkelig være en god idé at skrue helt
op for radiatorerne?
Ja!!!
Forklaringen er, at hvis du skruer termostatventilerne helt ned på nul, er der en
risiko for at de sætter sig fast i løbet af
sommeren, fordi der så meget lettere
sætter sig snavs eller kalk. Hvis det sker,
vil dine radiatorer måske ikke virke, når
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du lukker op for dit anlæg igen til efteråret.
Hvis termostaterne står på fuld varme
hen over sommeren sætter de sig ikke
så nemt fast.
På denne Youtube www.youtube.com/
watch?v=ufSCmLavSUA får du gode råd
om den rette pleje af termostatventilerne.
God sommer!
PS: Husk i øvrigt at tænde for cirkulationspumpen en gang om måneden i
sommerperioden, bare et minuts tid.
Pumpen kan nemlig også sætte sig fast…
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Møde om fjernvarme 20. september
Af Jørgen Frederiksen, Energigruppen
Denne gang har mødet om fjernvarme
tirsdag 20. september to dele:
Dit eget fjernvarmeanlæg
Kl. 18.30 - 19.30 på "Hjemmebesøg"
Vi går rundt hos husejerne i grupper
med tre deltagere, delt efter unit-anlæg,
to-delt eller split-anlæg, alt efter den type anlæg, som de tilmeldte har.
Hvis du gerne vil have hjemmebesøg, så
meld dig hurtigt, for der er kun mulighed
for besøg hos de første 12 husejere.
Fælles møde med HOFOR
Kl. 20.00 – 22.00 på Kildevældsskolen
Energigruppen afholder igen i år et informationsmøde i samarbejde med HOFOR
med en kvalificeret gennemgang af,
hvordan fjernvarmeanlægget fungerer.
Informationsmøderne har gennem årene
været meget velbesøgte, og det bliver
det sikkert igen i år.
Det er en særlig opfordring til nye tilflyttere om at få indsigt i husets varme og

Kalender 2016
Søndag 19. juni kl. 16
Haveklubbens møde, se side 12
Tirsdag 21. juni kl. 17
Workshop hos ØsterGRO, se side 12
Lørdag 25. juni kl. 10
Havetur og –konkurrence, se side 12
Lørdag 27. august kl. 14
Loppemarked i Berggreensgade
Lørdag 27. august kl. 18.30
Sommerfest i Berggreensgade
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klima. Man kan få megen glæde af den
inspiration, som man går hjem med efter
mødet.
Det er nødvendigt med tilmelding. Der er
plads til ca. 30 deltagere i alt.
Tilmelding senest fredag 9. september
til: energigruppen@strandvejskvarteret.dk
Se desuden www.strandvejskvarteret.dk,
hvor du kan finde megen information om
energi og forbrug, og hvor vi vil oplyse
mødelokale og andre detaljer.

Tirsdag 20. september kl. 18.30
Møde om fjernvarme, se herover
Desuden gratis guidede ture i det nye
Nordhavn følgende søndage kl. 13:
26/6; 31/7 (med Chr. Sonne); 28/8;
25/9. Mødested ved Siloen.

Kildens udgivelsesplan
Kilden nr. 3 udkommer i september
Frist for indlæg: 4.september
Kilden nr. 4 udkommer i december
Frist for indlæg: 20.november
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Formand
Benditte Skyhøj Olsen
Hornemansgade 22
T 3929 3968, M 2023 6216
benditte.olsen@gmail.com
Opgaver:
Facader, haver og hegn

Næstformand
Peter Faurhøj
Berggreensgade 12
M 2926 7827
mail@hottentot.dk
Opgaver:
Affaldshåndtering

Jan Væver
Kildevældsgade 13
M 2579 3333
jan.vaever@gmail.com
Opgaver:
Kloakker, rotter, el, vand og
graffiti; affaldshåndtering

Ole Graugaard
Berggreensgade 60
T 3927 1307, M 2164 0399,
ole.graugaard@hotmail.com
Opgaver:
Gader, fortove og YouSee;
Kontakt til Trafikgruppen

Flemming Toft
Niels W. Gades Gade 13
M 2673 5214
doctortoft@gmail.com
Opgaver:
Gader, fortove og affaldshåndtering

Suppleant
Merete Hoffmann Munk Nielsen
H.C. Lumbyes Gade 12, 1. sal
M 3093 5496
mhm.nielsen@gmail.com
Opgaver:
Arrangementer

Suppleant
Louise Garde Wibroe
Kuhlausgade 34
M 2969 6986
louise@wibroe.dk
Opgaver:
Gader og fortove

Lars Bjerregaard
Niels W. Gades Gade 44
T 2613 2600
lars.bjerregaard@hotmail.com
Opgaver: Kasserer,
Arrangementer

Lise Fogh
Berggreensgade 50
M 5090 9214
Opgave:
Redaktør Kilden (ansv)
kilden@strandvejskvarteret.dk

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

Søren Borch
Berggreensgade 50
M: 2025 7667
hjemmeside@strandvejskvarteret.dk
Opgave: Webadministrator for
www.strandvejskvarteret.dk

Ulla Liberg
Berggreensgade 54
T 3920 0757
Opgave:
Redaktør Kilden
kilden@strandvejskvarteret.dk

Affaldsgruppen: Flemming Toft, Niels W. Gades Gade 13, doctortoft@gmail.com
Energigruppen: Jørgen Frederiksen, Kildevældsgade 9, energigruppen@strandvejskvarteret.dk
Grønne tage: Susan Eklund, Weysesgade 16, susan_eklund@mail.tele.dk
Havegruppen: Kirsten Bruus, Niels W. Gades gade 4, haveklub@gmail.com
20Hjertestarter: 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
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Leder
Sikke et held vi havde med vejret til
sommerfesten i år. Det var medvirkende
til, at det blev en meget fin dag. Tak til
arrangørerne for telte, grill m.v.
Vi havde jo inviteret til en tegnekonkurrence for børn. Motivet skulle
være fra loppemarkedet eller sommerfesten. Vi fik to gode tegninger, som begge er præmieret med 100 kr, og tegningerne er gengivet i bladet.
Årsagen til, at der ikke kom flere tegninger, kan være sommervejret med udendørs aktiviteter. Måske har andre lyst til
at bidrage med Halloween-tegninger
til næste nummer. Dog uden præmier
denne gang.

Der har været stor interesse for den
rundvisning i FN Byen, som vi annoncerede i sidste nummer af Kilden og på
Facebook. Den finder sted den 29. november. Læs mere side 10. Derudover
byder efteråret på Energimøde, Halloween og Brøndrensedag.
Næste nummer af Kilden, som udkommer i december, vil være et blad, som
kan varme op til generalforsamlingen
d. 28.2. Husk det, hvis du har et debatindlæg. Det giver en bedre generalforsamling.
Efterårshilsner
Lise og Ulla
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Nyt fra bestyrelsen
Bestyrelsen var på sin årlige havevandring lørdag d. 27. august – samme
dag som vores loppemarked og den årlige sommerfest, hvilket gav mulighed for
gode snakke med mange af naboerne
undervejs.
Det var en god tur rundt i kvarteret, og
vi var glade for at se de mange fine,
grønne haver i vores kvarter, hvilket også gav sig udslag i, at vi kun var nødt til
at uddele få sedler.
En del husejere kom dog til os med hjertesuk omkring høje træer i naboers forog baghaver, som tager al lyset. Vi har
desværre ikke beføjelse til at gøre noget
ved de enkelte sager, men vil gerne appellere til, at man med tanke på godt

naboskab holder sine grønne vækster i
et niveau, der tillader alle at få lidt sollys.
I juni-nummeret af Kilden orienterede
bestyrelsen om, at vi i forlængelse af
generalforsamlingsbeslutning i 2016 ville
gå i gang med at udarbejde arbejdstegninger til brug for indhentning af tilbud
fra håndværkere - i første omgang arbejdstegninger til brug for husejere, som
skal have skiftet tag. Endvidere skal der
udarbejdes nogle flere tegninger til facaderegulativet. Foreningen har nu indgået
aftale med Jacob Ingvartsen fra
Varmings Tegnestue om at udarbejde
disse tegninger.

Sommerfest 2016, foto: Rasmus Elvekjær
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Facaderegulativet som godnatlæsning
Interview med Peter Faurhøj, næstformand for bestyrelsen fra 2016
Af Ulla Liberg og Lise Fogh, Kilden
Peter Faurhøj, Berggreensgade 12, er
endnu én, der er vendt hjem til barndommens gade. Peter blev valgt ind i
bestyrelsen ved generalforsamlingen i
februar 2016.
Han er født og opvokset i huset med sine forældre og en søster, og da hans
mor Cinte Faurhøj flyttede ud, flyttede
sønnen tilbage med sin familie på fem
og hunden Molly. ”Vi har boet her lidt
over et år, og vi elsker det!” udbryder
han spontant.
”Jeg synes, det er fantastisk, for jeg
kender jo hele huset, dels fra jeg var
barn, dels nu mens jeg har hjulpet min
mor. Jeg husker, da det blev bygget om,
og vi fik nyt køkken i 1970’erne.”
Hans forældre kom meget sammen med
en række naboer, især fra Weysesgade,
da han var barn. ”Dengang var der flere
komsammener og spontane spisninger
midt på gaden, det var rigtig fedt. De
sejlede sammen om onsdagen, og de
havde en vinklub. Desuden fejrede de
hvert år karneval, EF-dag, juleklip – det
var hjemme hos os – og så 5. juni. Vi
var 8-10 børn, som altid legede sammen
og gik på samme skole. Da vi var små,
og de voksne samledes i ét af husene,
trak de andre forældre ledninger fra de
gammeldags kaldeapparater – altså babyalarmer – hen over gaderne. Så lå alle
kaldeapparaterne i en vindueskarm, dér
hvor de var. Og hvis ét af børnene græd,
kunne de alligevel ikke høre, fra hvilket
apparat – dvs hus – lyden kom fra.”
”Sammensætningen af beboerne i kvarteret har ændret sig siden min barndom”, fortæller Peter, ”dengang boede
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der mange studerende, måske ingeniører og flippere. Man kunne se det på bilerne, på antallet af 2CV’er og Mascot’er.
Dengang var der én, der havde en BMW,
og en anden en Volvo – de var rige! Nu
er antallet af BMW’er og Volvo’er steget”, smiler han.
Flagstangen
Nogle vil huske, at Cinte, Peters mor,
sørgede for at hejse flaget, hver gang
nogen i de nærmeste huse havde fødselsdag, og navnet på fødselaren blev
skrevet på en lille tavle. ”Det startede
med, at min far fik flagstangen af en nabo, og så flagede vi naturligvis, når vi
selv havde fødselsdag. Så kom der flere
til, og gradvis steg antallet. Min mor
havde en lang liste, og hun var så ked af
det, hvis hun glemte nogen,” fortæller

Kilden 2016/3

Peter. ”Det er meningen, at vi vil videreføre traditionen, vi skal bare finde ud af,
hvilken model vi kan bruge”, forsikrer
han.
I de mellemliggende år, har Peter og familie boet i Allerød, og han er ikke i tvivl
om fordelene ved at bo her på Østerbro.
”De store børn, Magnus (18 år) og Marie
(16 år) synes, det er pragtfuldt, fordi vi
er så tæt på byen, og Matilde på 11 år
har lynhurtigt fået venner, og hun er ude
at lege hele tiden. Før kørte vi og kørte
og kørte for at hente og aflevere børnene hos legekammerater.”
Desuden glæder han sig over det sociale
liv i kvarteret, børnedagen, gadefesten,
nytårsaften, og ”bare det at stå i havedøren og snakke med naboerne. Det
gjorde man ikke i Allerød.”
Umulige parkeringsforhold
Men Peter er også hurtig til at udpege
ulemperne ved at bo i kvarteret:
”Parkeringsforholdene er forfærdelige!
Jeg håber, det bliver nemmere med de
nye parkeringsregler. Så slipper vi forhåbentlig for pendlerne. Der er også folk,
der stiller bilen her og så rejser på charterferie, fordi det er billigere end at parkere ved lufthavnen.”
Fra sin barndom husker han, at man
parkerede i begge sider af gaden og op
på fortovet. ”Men det var langt fra alle,
der havde bil dengang. Og bilejerne syntes, at de havde deres ”egen” p-plads ud
for deres hus og blev sure, hvis andre
parkerede dér.”
Noget andet, der irriterer Peter, er, når
folk ikke overholder facaderegulativet.
”Det er så ærgerligt, når nogen bruger
undskyldningen med, at der er andre,
der har gjort det, så gør jeg det også.
Man bliver så træt! Husene er ens, og de
ser pæne ud – det er jo dét, som gør
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kvarteret attraktivt. Ellers kommer det til
at ligne Kartoffelrækkerne”, sukker han.
Vokset op med bestyrelse
og generalforsamlinger
Peters far Ole Faurhøj var formand for
husejerforeningens bestyrelse i ”en menneskealder”, så Peter er vokset op med
bestyrelsesarbejde. ”Det var skægt, når
de sad og diskuterede facaderegulativ
mm. Det var nærmest min godnatlæsning; jeg sad i hjørnet og lyttede. Og jeg
var med til generalforsamlingerne, hvor
jeg solgte sodavand og øl,” husker han.
Dengang gik bølgerne sommetider højt.
”I 1970’erne og 80’erne brokkede de ældre beboere sig over alle akademikerne,
der ville revolutionere det hele. En af sagerne drejede sig om at gøre kvarteret
til ”Atomvåbenfri Zone” – så var der én
af gaderne, der ikke ville være med. Det
var sjovt! Det var også dengang legegaderne blev oprettet – ”opholdsfrie legearealer”, som de blev kaldt. Det var der
også modstand imod, men det lykkedes
jo. Og nu er det den slags, som tiltrækker folk til kvarteret.” Det er også det,
han vil arbejde for i bestyrelsen, at bibeholde de gode ting, der sker i kvarteret.
Nu er Peter kommet med i den arbejdsgruppe, der står for affaldsprojektet.
”Det kan blive det store rivegilde! Kvarteret kan blive splittet, hvis man ikke får
orienteret godt nok”, siger han.
”Foreløbig har vi fået tilbud fra eksperter, der skal hjælpe os, og nu skal bestyrelsen tage stilling til dem – de skal jo
passe i budgettet”.
Peter synes, det er en stor luksus, at foreningen har både en Facebook-side, en
hjemmeside og et blad, som redigeres
og skrives af nogen uden for bestyrelsen. Det har han ikke været vant til i andre bestyrelser.
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Sensommerhilsen fra Haveklubben
Haveklubben har haft en stille sommer, men vort sommerhøjdepunkt var
naturligvis Haveturen lørdag formiddag den 25. juni, hvor vi gik rundt for at
præmiere kvarterets bedste haver.
Af Kirsten Bruus, N.W. Gades Gade 4
Bedste haver
i Strandvejskvarteret 2016
Efter Haveturen 2016 uddelte Haveklubben seks små haverelaterede præmier til
husejere for deres smukke forhaver. Vinderne var:
 Kildevældsgade 4, et pragtfuldt
eksempel på klassiske roser, som
tilmed danner en smuk indgang til
vores kvarter.
 Berggreensgade 8, en herlig børnevenlig have, bl.a. med en fiks hytte i
et træ og en lille kunstgræsplæne,
man kan tumle sig på.

 Landskronagade 36, en super nuttet
lille have, skønt der er ikke mange
kvadratmeter.
 Heisesgade 49, en meget hyggelig
have, som minder om, hvordan vore
haver engang så ud med klassiske
roser og flagstang.
Desuden vil vi gerne give hædrende omtale til følgende fem haver:
 Hornemansgade 12
 Heisesgade 39
 Heisesgade 41
 H.C. Lumbyesgade 2

 Weysegade 36, en enkel, moderne og
bivenlig have, som bare er skøn.

 H.C. Lumbyesgade 49.

 Kuhlausgade 37, en have med et vidunderligt brug af blomsterkrukker og
-kasser. En meget fin løsning for dem,
som har stenbelægning i en stor procentdel af forhaven.

Kriterier for præmieringen

Endelig må vi fremhæve Berggreensgade
som den bedste samlede havegade.

Så hvad kan du gøre for at øge dine
chancer for at vinde en havepris næste
år?

To glade vindere:
Tv Christine Holm,
Berggreensgade 8.
Th en beboer fra
Landskronagade 36
på hele husets vegne:
Catrine Lange,
Emma Honkala,
Henri Suominen og
Annette Andersen.
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fortæl os om
dem på mail
Haveklub
@gmail.com.
Generelt
vedligehold
af fællesarealer

En af de præmierede haver, Heisesgade 49
Under Haveturen i vores kvarter var vi
enige om, at dét at kunne se ind i haverne og få et godt indtryk af dem uden at
stå på tæer er meget vigtigt, og en god
måde at skabe opmærksomhed på.
Vi så også på, om haverne havde et passende valg af plantetyper og størrelser,
og om der var et kreativt tema for haverne.
Dernæst, som del af kvarterets mål om
at have mindre oversvømmelse fra kraftige regnskyl, lagde vi ekstra vægt på, at
en god have har mindst 50% stenfri belægning, eller som udnytter blomsterkrukker og –kasser oven på stenbelægning.
Endelig, så spurgte vi blot os selv, om en
given have virkede indbydende og gav
os lyst til at gå ind og sætte os i den.
Alt i alt, så var det en skøn oplevelse for
deltagerne i Haveturen og for alle vinderne. Næste år planlægger vi at oprette
en særkategori for hjørnehusene, da disse huse har særlig gode muligheder for
at have skønne haver. Hvis du har ideer
til næste års Havetur, så kontakt os og
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Haveklubben
havde et
uformelt møde den 24.
august på
Torvet med
repræsentanter fra Københavns
Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning
for at høre om vedligeholdelse af fælles
arealer. De meddelte, at de ikke har ressourcer til særlige vedligeholdelsesopgaver.
Haveklubben vil derfor varmt anbefale
kvarterets beboere til på egen hånd at
fjerne skrald, når man ser det. Man vil
sikkert ikke modtage personlig tak for
dette, men hvis vi alle gør en lille indsats, så vil det have en stor samlet effekt, som vi alle kan påskønne. Haveklubben har på eget initiativ ved forskellige lejligheder ryddet op på Torvet og
forsøgt at ordne planter mm. der.
Kontakt
Hvis du vil deltage i et af Haveklubbens
møder eller komme på dens mail-liste,
så kontakt venligst Kirsten Bruus på mail
Haveklub@gmail.com.
Følg også Haveklubben via hjemmesiden: www.strandvejskvarter.dk > Din
forening > Haveklubben.
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Tre generation under ét tag – 2. del
I sidste nummer af Kilden bragte vi et interview med Lisbet Theilgaard og
Niels Møller fra Kuhlausgade 23, hvor de fortalte om, hvordan de bor sammen
med deres søn, svigerdatter og barnebarn. Nu skal vi høre historien set fra det
unge par.
Af Lise Fogh, Kilden
Lille Asbjørn på 8
måneder er netop blevet lagt i
seng, og Kasper
Theilgaard Møller
og Christina Jørgensen sidder
afslappede i stuen og nyder en
kop kaffe. ”Det
startede med, at
vi boede i huset
en sommer,
mens Lisbet og
Niels var i Frankrig. Så talte vi
om, at det kunne
være fedt, hvis vi
boede her hele
tiden og bare
kunne sidde i
haven og ryge og drikke øl, hele året. Vi
jokede om det,” husker Kasper og Christina. Parret boede på det tidspunkt i en
lejlighed i Ålborggade, på 5. sal.
”Så nævnte vi det for Lisbet og Niels. De
sundede sig, og så om efteråret svarede
de, at det ville de godt. Og så gik de i
gang med at planlægge, at kælderen
skulle graves ud”.
Christina er vokset op i Ålborg, og hun
troede aldrig, hun skulle bo i København
– og nu kan hun ikke forestille sig at
flytte tilbage. Men hun har efterladt sin
egen familie, venner og netværk i Jylland, så hun synes, det er dejligt at væ-
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re tæt på Kaspers familie. ”Jeg er et familiemenneske”, siger hun, ”og det er
dejligt, at vi er så tæt på hinanden. Man
mødes på trappen flere gange om dagen
og får en daglig opdatering. Vi deler de
små ting – det er en stor fordel”.
”Ja” fortsætter Kasper, ”før kom vi på
besøg, og så satte vi os ned og talte
sammen. Nu er det mere flydende, men
vi spiser nok sammen en gang om
ugen”.
To boliger
Ligesom den ældre generation sagde i
det første interview, så lægger de unge
også stor vægt på, at alle respekterer, at
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der er tale om to forskellige boliger, og
at de lever hver deres liv. ”Men det lå
implicit”, siger Christina, ”jeg tror ikke
engang, vi drøftede det på forhånd. Der
skal være plads til os selv.”
Jeg spørger, hvordan Christina turde flytte sammen med sine svigerforældre.
Hun siger med et stort smil, at hun heller
aldrig før havde mødt svigerforældre,
som hun bare så meget som overvejede
at flytte sammen med. ”Men Lisbet og
Niels er ikke som svigerforældre over for
mig. De er enormt åbne og respektfulde;
de er både omfavnende, og samtidig giver de plads. Desuden er de unge, og
slet ikke gamle og strikse. Så ville det
aldrig være gået.”
Den store prøve bestod i, at ombygningen af huset trak ud og tog flere måneder længere end planlagt. Det betød, at
Kasper og Christina, som da var blevet
gravid, flyttede ind, mens arbejdet pågik, og inden alle rummene var klar. ”Vi
var allermest pressede i den første tid”,
husker Christina, og Kasper tilføjer, ”der
manglede plads til tingene, så der stod
flyttekasser over det hele, og vi måtte
deles om 2.salen. Jeg synes faktisk, at
det er flot, at Niels og Lisbet sådan bare
kunne give afkald på en del af dette hus,
som jo har været deres i 30 år. De går
heller ikke og holder øje med, om vi nu
ændrer noget eller behandler det anderledes, end de gjorde.”
Familiekollektiv med
(sviger)forældrene
Økonomisk er det en fordel at bo sammen. Fx ved indkøb, hvor de kan dele
tilbud og købe ind for hinanden. Kasper
og Christina er lejere hos Niels og Lisbet,
og Kasper skønner, at hvis de med den
husleje skulle have de samme m 2 og adgang til have, som de nu har, måtte de
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flytte langt uden for byen. ”Desuden har
vi fælles bil”, tilføjer Kasper.
- Hvad siger jeres venner til jeres boligform? spørger jeg. ”Det er lidt sjovt”,
fortæller Kasper, ”når jeg siger, at jeg
bor i Komponistkvarteret, siger de imponeret ”nåårh” og tror, at jeg har mange
penge. Men når jeg så fortæller, at jeg
bor sammen med mine forældre, skifter
de helt og tænker, at jeg er flyttet hjem
af nød, fordi jeg er helt på spanden”, ler
han.
”De fleste studser, når jeg siger, at jeg
bor i familiekollektiv med mine svigerforældre,” siger Christina, ”og så tilføjer jeg
altid: det er selvvalgt! Mange er overraskede, og der er nogle få, som selv har
tænkt over det.”
Hjælp begge veje
Både Kasper og Christina mener dog, at
det er en bevægelse, som er ved at brede sig. ”Det er forsvundet hos nogle generationer”, siger Christina, ”men sådan
var det jo før. Som det er nu, aflaster
Niels og Lisbet os ved at passe Asbjørn
og gå tur med vores hund Jacques. De
laver også mad til os. Men de kan også
en dag selv få behov for hjælp, så senere er det os, der må trække det større
læs. Helt bestemt; det skal også gælde
den anden vej.”
Kasper og Christina forestiller sig tydeligvis, at de bliver ved med at bo sammen
med Kaspers forældre, og de er spændte
på, hvordan det bliver, når Asbjørn er
stor nok til selv at gå ned til bedsteforældrene. ”Til den tid må vi nok have forventningsafstemning og nogle regler for,
hvor mange søde sager han må få lige
før aftensmaden og den slags”, siger Kasper med et smil.
- Vil I anbefale denne løsning til andre?
spørger jeg. ”Ja, men med den forud-
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sætning, at der skal være en klar inddeling – dvs to boliger, og man skal kunne
låse døren”, svarer Kasper.
Et fælles familiehus
De mener ikke, der har vist sig nogen
ulemper ved deres boform, og Christina
er overrasket over, at det går så gnidningsfrit. Hun havde forventet, at der
kunne opstå situationer, hvor svigerforældrene ville være opdragende eller måske bede om, at de ikke larmede eller
lignende. ”Men der er intet af den slags!

Snarere har det udviklet sig til mere og
mere at blive et fælles projekt. Hyggeligt, som et familiehus. Fx urtehaven - vi
havde ikke behov for aftaler, det var helt
lystbetonet. Vi købte nogle planter, de
købte nogle andre, og så pludselig har vi
en fælles have. Hvor fedt!”
Kasper tænker sig længe om, da jeg
spørger, om der er noget, der har overrasket ham. Til sidst svarer han: ”Jeg er
nok allermest overrasket over, så godt
min far har taget mod vores hund. Nu
elsker han hunden og at gå tur med den.”

Besøg i FN Byen
Som tidligere annonceret, inviterer vi til en guidet tur i FN Byen. Datoen er
tirsdag den 29. november om eftermiddagen. Der gennemføres nemlig ikke
besøg i weekenden. Tilmelding senest 1. november.
Af Ulla Liberg, ullaliberg@gmail.com, Berggreensgade 54
Først får vi et oplæg om World Food Programme i ca. en time og derefter rundvisning i huset, som har mange finesser
og er super energibesparende.
Der var så mange positive tilbagemeldinger til den foreløbige tilmelding før sommerferien, at jeg bad om flere pladser
end deres normale grupper, så nu har vi
mulighed for at komme i alt 40 personer. Men altså, der gælder først-tilmølle, uanset tidligere tilkendegivelse.
Tid, sted og tilmelding
Besøget er tirsdag den 29. november
kl. 14 -16, og adressen er Marmorvej
51 i Nordhavnen.
Dato for seneste tilmelding er den
1. november. Tilmelding kan ske pr
mail (Ullaliberg@gmail.com), Facebook
eller i min postkasse (Berggreensgade
54). Husk at angive det fulde navn – og
for alle deltagerne. Kun registrerede får
adgang.
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Der er meget høje
sikkerhedsregler,
både inden
og ved ankomst.
Man skal
medbringe
ID med bilFoto: Adam Mørk, FN Byen
lede (pas
el. kørekort). Så kom i god tid, da det
tager tid at blive sluset ind. Det minder
meget om i lufthavnen. Man må dog gerne medbringe en vandflaske, og der er
ingen servering.
Senest tre dage før skal FN Byen modtage en liste over dem, der kommer. Husk
derfor at melde fra, hvis du alligevel bliver forhindret.
Håber, at vi stadig er mange, og at det
bliver en god tur.
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Historien om Kollektivet i Heisesgade
Fra 1968 til 1973
Af Simon Plum, tidligere husejer i kvarteret

Det var tilfældigt, jeg kom til at bo i Byggeforeningskvarteret i Svanemøllen, men
det blev et sandt eventyr.
Vi var tre venner på 20-21 år, jeg selv,
min kæreste Bente og min ven Lars, alle
børn af arkitekthjem i Søllerød, som i
sommeren 1968 havde boet i et typisk
arbejderrækkehus i Finsbury Park i London, arkitektonisk meget lig byggeforeningen i Svanemøllen. I det lille hus i
London opbyggede vi tre en vigtig erfaring med at fungere sammen, holde et
budget og indrette hyggelige fællesrum i
huset, hvor vi stortrivedes i den trygge
base for udflugter i det hippe ”Swinging
London”.
Hjemkommen til efterårsgrå Danmark
ville jeg gerne flytte ind til byen ligesom
mine venner. Men jeg ville ikke bo alene
på et lille kammer, som de gjorde. Jeg
fik en idé: Hvad med at bo sammen? Så
kunne vi få en meget bedre bolig og dyrke det fællesskab, vi satte pris på. Vi be-
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gyndte at lede efter større lejligheder, men det var
meget svært. Så
en dag sagde en af
mine forældres
venner, Otto, at
hans revisor havde
rådet ham til at
erhverve en mindre udlejningsejendom, f.eks. et byggeforeningshus, for
en kort periode.
Betingelsen var, at
de, der flyttede
ind, modsat lejeloven, skulle være villige
til at flytte med det samme, når Otto
solgte ejendommen igen. Om det var noget for mig og mine venner som en overgang? JO, i høj grad! Vi så på tre rækkehusbebyggelser, hvor jeg langt foretrak
kvarteret i Svanemøllen. Otto købte så
Heisesgade 28, hvor jeg fik hele 1. salen
samt et rum på 2. sal, som passede til,
at jeg og to kammerater kunne bo der.
Vores kærester gad derefter ikke mere
bo i deres små hybler rundt i byen, og de
var derfor med fra første færd.
Vi gjorde meget ud af, at fællesrummene
i Heisesgade skulle være hyggelige og
smart malet i vilde farver med højglans
maling, guldpapirtapeter og syrede gardiner. Men det skulle også fungere rent
praktisk, og der havde den gamle garde
fra London erfaring og udtænkte reglerne. Der var fælles madordning, rengøringslørdag og tøjvaskehold i møntvasken i Landskronagade. Vi havde fra
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bygget med enkelte lejligheder hele vejen op, så det var i Heisesgade 28, vi
alle mødtes. Der blev røget en pæn portion tjald og nogen gange spist LSD og
mescalinkaktus. Men altid aftalt, med
madskabet fyldt, og med mindst én person, der ædrueligt kunne køre ”syretripperne” på udflugter i landskabet i vores VW kleinbus.
starten ”lige-meget-pr.-næse-økonomi”.
På vores rejse til London havde vi gjort
forsøg med ”yde-efter-evne-nyde-efterbehov-økonomien” og erfaret, at det gav
ballade, så det ville vi ikke prøve igen.
Og slet ikke med det hurtigt voksende
antal af beboere.
De to ”fremmede” lejere i huset blev
trætte af vores livlige livsførelse og voldsomme stereoanlæg, så den ene flyttede
ret hurtigt, og vi overtog hans rum på 2.
sal. Nu havde vi et godt fællesrum med
køkken og tre gode værelser. Køkkenet
på 2. sal blev indrettet til mørkekammer
med stor aktivitet. Der var også et loft
”Tobleronen”, som vi isolerede, draperede med pink stof og satte et stort vindue
i. Det var til meditation, men blev snart
til endnu en beboers soveværelse.
På den anden side af gaden, i nr. 25, boede en flok unge i et forældrekøbt hus.
Vi fik mere og mere fælles med dem, og
de kunne lide at være hos os. Vi fik også
meget mere plads, da lejeren i stueetagen i nr. 28 omsider flyttede, og vi dermed indtog hele huset. Vi byggede et
godt fælles køkken/alrum i hele stueetagen, som blev en magnet for mange. Nu
var vi et rigtigt kollektiv!

Vi havde også noget at gøre med snakkehovederne i kollektiverne på Svanemøllevej, og især med beboerne i
Strandvejskollektivet - en lejet kæmpe
villa på Strandvejen 83A, lige om hjørnet
fra os. De havde øvelokale for Burning
Red Ivanhoe og alle mulige andre bands,
så der var musik og gang i den, altid. Vi
lavede også film sammen med dem om
livet i kollektivet mm.
Vi udførte en lokalpolitisk aktion, der fik
betydning: Da et af husets små børn en
dag krydsede Heisesgade, på vej imellem de to huse, blev hun ramt af en gennemkørende varebil. Heldigvis ikke så
slemt. Samme nat gik vi ud med store
malerkoste og hvid plasticmaling og malede med meget store bogstaver på asfalten i hver ende af Heisesgade: BØRN!
Den slags var forbudt, og malingen blev
fjernet af myndighederne, men vi malede det op hver gang, og aktionen bredte
sig til de andre gader. Efter års videre
arbejde af grundejerforeningen, blev der
omsider etableret den trafikordning, der
er i kvarteret i dag.
Simon Plum — øverst: før, nederst: nu

Henne i Heisesgade 39 og 41 boede også
en flok unge mennesker, vi hyggede os
med. Jeg tror, det var forældrekøb
(selvom det ikke var en betegnelse dengang). Deres boliger var traditionelt op-
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Så en dag, efter to et halvt år, ville Otto
pludseligt sælge huset. Han havde fra
starten, som kompensation for at vi havde været villige til at frasige os lejelovens beskyttelse, givet os en unik købsret: Nemlig til samme pris som han havde givet for huset! Det var ikke svært at
sige JA til, og derefter ejede vi selv huset. Vi installerede straks centralvarme
og bad, og det hele fungerede rigtigt
godt. For godt, måske, for vi blev efterhånden rigtig mange beboere. Vi endte
med at være 16-17 stykker, der boede
sammen i de to huse med fælles økonomi på tværs af gaden.
Efter et par gode, men tætte år, besluttede vi, at vi skulle købe et hus til alle.
Året 1973 gik med at holde møder og
lede efter store ejendomme. Men der
opstod undervejs megen strid, om det
skulle være på landet, i byen eller midt
imellem. Folk byttede kærester og loyaliteter. Nogen fandt ud af, at de ville studere videre. Ingen havde reelt penge. Så
tog ti af os arbejde på Tuborg, og det
gav hurtigt en masse penge på beboernes private konti. Men så blev folk mere
kræsne, og det endte med, at omtrent
alle løb skrigende bort over sommeren.
Uskylden og illusionen var brudt, og til
sidst var kun den gamle garde tilbage.
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Da det så sortest ud, fik jeg
pludselig en telefonopringning om et stort pensionat i
Gentofte, der var til salg: ”10
værelser med håndvask, plus
tre stuer en suite, fuldt udnyttet underetage, stor
grund til naturområde.
700.000 kr.” Jeg sagde
straks JA, uden at have set
huset eller snakket med nogen om det. Huset i Heisesgade 28 blev hurtigt solgt
godt, selvom det var svært
at sige farvel til. Seks fra gruppen flyttede med ud til Gentofte og påbegyndte et
stort renoveringsarbejde af det gamle,
forfaldne hus. Flere kom til, og jeg bor
der stadig i fællesskab med mange andre. Tilbage i byggeforeningen skete der
i 1973-74 en voldsom udflytning, efter
at vi var væk. Alle dem, vi havde kendt,
solgte og flyttede til øst og vest, da festen var slut.
De fem år i Heisesgade 28 var den mest
frie og eksperimenterende tid i mit liv,
og jeg tror, alle beboerne ser tilbage på
perioden som enormt vigtig og dannende. Der blev jo arbejdet kreativt, pjattet,
festet og diskuteret uhæmmet fra morgen til nat, samtidig med at der var styr
på det praktiske. Jeg er sikker på, at også kvarterets særlige atmosfære formede denne ”myternes tid”, som stadig er
levende i mine drømme.
Mange år senere købte en af kollektivets
gamle venner huset i Heisesgade 28,
hvor han bor med sin familie den dag i
dag. Endnu mange år senere flyttede
min ældste datter med venner ind i
Heisesgade 16, og det gjorde, at jeg
igen kom tilbage til ungdommens kvarter, forklædt som gæst.
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Gode naboer
Hvad skal der til for at opnå et godt naboskab? Hvilke typer naboer findes, og
hvordan påvirker de naboskabet og sikkerheden i et boligområde?
Det har adfærdsdesignfirmaet /KL.7 undersøgt på vegne af Det kriminalpræventive Råd, TrygFonden og Nabohjælp.
Af Lise Fogh, Kilden
Der er årligt omkring 330.000 indbrud i
private hjem i Danmark. Samtidig viser
undersøgelser, at et godt naboskab er
den bedste forebyggelse mod indbrud og
kriminalitet. Derfor har Det kriminalpræventive Råd og TrygFonden, som står
bag kampagnen Nabohjælp, iværksat en
undersøgelse af, hvordan man opnår et
godt naboskab. Den aktuelle analyse
”Nabolaboratoriet” sætter fokus på, hvordan man kan aktivere gode naboskaber
ved at identificere forskellige typer naboer og deres holdning til naboskab.

Faktaboks: Hvilken type nabo er du?

På baggrund af folks svar i en spørgeskemaundersøgelse på Facebook har
adfærdsdesignfirmaet /KL.7 udarbejdet i
alt 12 naboskabsprofiler, altså profiler af
persontyper, som karakteriseres ved deres forhold til naboer og naboskab. Prøv,
om du kan genkende dig selv og dine naboer i de korte beskrivelser af persontyperne i faktaboksen her til højre.

Den afslappede
Denne persontype er ikke særligt interesseret i, hvad der foregår i nabolaget, eller
hvad man beslutter af fælles regler. Bare
der er plads til alle.

De 12 profiler kan bruges til at bevidstgøre os om, hvilke forskellige holdninger
der er til fællesskabet, og hvilke bidrag
de hver især giver.
Sådan fordeler profilerne sig
I den aktuelle analyse Nabolaboratoriet
er der en markant større andel af
”Arrangøren” (23 %) og ”Den sociale” (34 %). Det kan skyldes, at det netop
er de to typer, som har besvaret undersøgelsen. Men under alle omstændigheder er disse profiler vigtige for et godt
naboskab – og de findes rigt repræsente-
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Find dig selv og dine naboer blandt disse 12
profiler:
Den travle
En persontype, som allerede har mange
forpligtelser, som fx familie, arbejde, sport
mm. Han/hun vil gerne deltage i fælles aktiviteter, men har ikke tid til selv at tage initiativer.
Arrangøren
Det er en persontype, som gerne tager initiativ og desuden selv påtager sig mange opgaver for at få fællesskabet til at fungere.

Formanden
Denne profil har gennemslagskraft, initiativ
og meninger om, hvordan tingen bør gøres.
Formanden sætter ofte aktiviteter i gang,
leder og fordeler arbejdet – også selv om
det ikke altid er lige populært.
Den private
Den private holder sig for sig selv, deltager
ikke i vejfester og lignende. For den private
er kvarteret et sted, man bor, men ikke et
sted, hvor man finder venner.
Den handlekraftige
Hvis der er en opgave, der skal løses, er
den handlekraftige parat. Ikke så megen
snak, hellere få tingene gjort.
Den sociale
Det er den sociale, som kender mange af
naboerne, deres navne, deres børn, og som
interesserer sig for, hvordan de har det.
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Den sociale har ikke behov for at bestemme, men giver plads til andre.
Historikeren
Det er historikeren, som bærer kvarterets
historie og alle fortællingerne, og som på
den måde skaber kontinuitet. Historikeren
er aktiv og hjælpsom og mener, at man
har en forpligtelse over for sine naboer.
Den stabile
Denne stabile stiller altid op, når noget
skal gøres. Han/hun ser det som en pligt
at bidrage til arbejdet og fællesskabet.
Entreprenøren
Denne type får gode ideer og synes, det
er sjovt at gøre noget for nabofællesskabet, hvis han/hun får lov til at bestemme
og engagere sig selv og vennerne.
Realisten
Realisten opsøger ikke fællesskabet, men
ved, at det er en fordel med et godt naboskab, bl.a. af hensyn til sikkerhed og for
at forhindre indbrud mm.
Pendleren
Pendlerens profil er, at han/hun opfatter
sin bolig som midlertidig, uanset hvor
længe han/hun har boet der. Pendleren
engagerer sig ikke dybt, men støtter gerne initiativer, som gør dagligdagen lettere.
Kilde: Nabolaboratoriet, /KL.7

ret overalt i Danmark, viser analysen,
som er landsdækkende.
Hvis man ser på fordelingen af køn, viser
der sig et ret traditionelt mønster: der er
lidt flere mænd som er ”Arrangør”,
”Entreprenør” og ”Den travle”, mens der
er flere kvinder, som er ”Den sociale” og
”Den stabile”. Det viser sig også, at ønsket om et godt naboskab stiger med
alderen.
Her skal man huske, at udgangspunktet
for analysen er, om et godt naboskab
skaber tryghed og sikkerhed og virker
forebyggende for indbrud, kriminalitet
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mm. Spørgsmål om fordele for fx børnefamilier er således ikke med i undersøgelsen.
Det fortæller analysen også
Af svarene fremgår, at næsten halvdelen
af de adspurgte svarer, at de har talt
med deres nabo ”i dag”. Og jo ældre
man er, desto oftere har man talt med
sin nabo. I gennemsnit kender folk navnene på 4-12 naboer.
49 % af de adspurgte svarer, at de har
et godt eller meget godt naboskab, mens
30 % svarer, at de har et naboskab,
hvor man hilser og kan spørge om hjælp.
Kun 6 % svarer, at der slet ikke er noget
naboskab i deres nabolag.
Fordelt på landsdele, vurderer flere folk i
Syddanmark deres naboskab til at være
godt, end folk i København, hvor naboskabet nok er mere løst og formelt.
Ifølge analysen er der desuden en ret
udbredt social norm om, at man bør kende sine naboer, og at man har et godt
naboskab – derfor kan svarene være
præget af denne norm og således have
positiv slagside.
Om analysens resultater også gælder for
Strandvejskvarteret, ved jeg ikke, men
jeg synes, det er interessant at tænke
over, hvor mange forskellige profiler der
findes, og at folk har forskellige holdninger til naboer og fællesskabet, at alle
bidrager med noget, og at der skal være
plads til alle typer.
Uden at man nødvendigvis er venner
med sine naboer, så vil et minimum af
kendskab til hinanden virke dæmpende
på konflikter, skabe god stemning og
desuden forebygge indbrud. For at fremme et godt naboskab kan du fx begynde
med at stille dine naboer de ni spørgsmål
i faktaboksen på næste side.
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Sådan kan du indlede et godt naboskab
Det kriminalpræventive Råd giver dette råd:
At veksle et par ord med naboen styrker det
gode naboskab. Samtalen kan vare alt fra 30
sekunder til ti minutter og kan foregå i køen i
supermarkedet, ved busstoppestedet, over
hækken eller i opgangen.
Her er 9 nemme spørgsmål til din nabo:
1. Hvornår flyttede du til nabolaget?
2. Hvad har ændret sig, mens du har
boet her?

Naboskab forhindrer indbrud
Det Kriminalpræventive Råd har påvist,
at et naboskab, hvor man fx hjælper
med at holde øje med hinandens huse
under ferie, forhindrer indbrud. Ja, nabohjælp er et af de mest effektive værn
mod indbrud.
Det er desuden en god idé at hilse på
alle, man møder i kvarteret – både fordi
det giver en positiv stemning blandt beboerne, men også fordi indbrudstyve
mest af alt frygter at blive lagt mærke
til. Så at hilse på dem, du møder, er en
enkel måde at gøre kvarteret ”uvenligt”
for indbrudstyve.
Nabohjælp anbefaler desuden konkret, at
man orienterer sine naboer, når man er
bortrejst, så de kan holde øje med posten, cykler og potteplanter og smide
affald i ens skraldespand. På hjemmesiden www.nabohjælp.dk er der et væld af
konkrete råd til, hvordan man kan etablere et godt naboskab og samtidig forebygge indbrud. På vores egen hjemmeside findes også gode råd. Desuden bruges vores Facebook-gruppe til at advare
om aktuelle ”mistænkelige personer” og
indbrud.
Mange i kvartetret har allerede meldt sig
til Nabohjælp, og Anton Greiffenberg har
uddelt mærkater til alle huse med Nabohjælps ikon til at sætte på hoveddøren.
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3. Hvor mange af vores fælles naboer
kender du?
4. Er der nogen traditioner her i nabolaget,
som jeg måske ikke kender?
5. Har vi nogen uskrevne regler i nabolaget,
og hvordan opdagede du dem selv?
6. Har du hørt om der har været indbrud her
i området?
7. Er du tryg ved vores nabolag?
8. Hvad er du optaget af for tiden?
9. Hvad bruger du tiden på, når du ikke er på
arbejde?
Så husk at snakke med din nabo og hilse på
alle, du møder i kvarteret.
Kilde: nabohjælp.dk - Samtalemenu

Kilder:
 Det Kriminalpræventive Råd,
www.dkr.dk og TrygFonden,
www.trygfonden.dk
 Nabohjælp: www.nabohjælp.dk
 /KL.7, Adfærdsdesign
 Line Felholt, Politiken, 5. maj 2016,
politiken.dk/forbrugogliv/.../find-digselv-hvilken-nabotype-er-du/
 www.strandvejskvarteret.dk > Dit
kvarter > Tyveri, Nabohjælp ...
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Brøndrensedag 13. november, kl. 10-13
Vær med til at rense dine tagrender, nedløbsrør og brønde
på den fælles brøndrensedag
Af Esben Wolstrup, Energigruppen
Energigruppen arrangerer igen i år en
fælles brøndrensedag.

 Spand til at hælde affald i, samt filter
(se forklaring på hjemmesiden).

Vi mødes hos Esben Wolstrup, H.C. Lumbyesgade 2, kl.10 den 13. november.

 Koben, stor skruetrækker, papegøjetang mm til at løfte dæksler og løsne
nedløbsrøret.

Dagen indledes med en kop kaffe, hjemmebagte boller og en lille bitter til at
starte dagen på. Her får I en fælles introduktion og fordeling af deltagerne i mindre grupper.
Udstyr og forberedelser
Det er vigtigt, at du/I selv på forhånd
har renset stedet omkring dine brønde.
Hav meget gerne følgende klar hjemme
hos dig selv i det omfang, du har adgang
til udstyret:
 Brøndrenseskovl: lang stang med
kugleformet skovl for enden, hvor
skovlen kan åbnes og lukkes.
 Tagrendeske: oftest en hjemmelavet
stang med ske-lignende anordning, så
man kan rense tagrender fra kvistvinduerne.

 Arbejdshandsker og plastikhandsker.
 Et par plastikposer til drænet affald,
som skal smides i skraldespanden.
Energigruppen sørger for et mindre antal
fælles arbejdsredskaber.
Læs alt om brøndrensning via
www.strandvejskvarteret.dk:
Dit kvarter > Afløb: Kloak, …
Tilmelding senest d. 5. november
Du skal tilmelde dig til brøndrensedagen
af hensyn til planlægning af dagen.
Husk at angive navn, adresse, e-mail og
telefon til esben@wolstrup.com.

Bidrag til kvarterets bæredygtighed
Af Søren Borch, Bgg50, for Energigruppen
Hvis du brænder for bæredygtighed og
fornuftig boligøkonomi, så kontakt os i
Energigruppen.
Du er velkommen til at deltage i et projekt eller til at indgå bredere i Energigruppens arbejde.
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Vi er altid glade for ny impulser og flere
synspunkter.
Kontakt os på energigruppen@strandvejskvarteret.dk og tjek
www.strandvejskvarteret.dk > Din forening > Energigruppen.
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Pilotprojektets endeligt
En orientering om pilotprojektet om isolering af kældervæg
Tekst og foto: Jørgen Frederiksen, Kildevældsgade 9
I vores kælder trænger der fugt gennem
væggene, hvilket er et problem i mange
af vores huse.

Hemp Eco Systems mente at have en
løsning med et isolerende materiale bestående af hampplantens stamme og
kalk, der kan standse den nedbrydning af
væggene, der sker ved, at fugt trænger
gennem.

Kældrene i vores huse er bygget ca. 1 m
under jordhøjde. Væggen i den del, der
er under jorden, indeholder megen fugt,
mens den øverste del er tør. Det betød,
at den del af isoleringen, der blev muret
op over jordhøjde, tørrede hurtigere ind
og sprang fra muren. Den opmurede isolering blev så hård, at den også trak den
nederste del af den nye isolering fra.
Forsøget er med andre ord ikke lykkedes. Hemp Eco Systems har ikke haft
tilstrækkelig viden om produktets egenskaber.

Vi stillede vores kælder til rådighed for et
forsøg med materialet.

Jeg har nu renset væggene helt ned ind
til stenene, og berappet dem med hydraulisk mørtel. Jeg vil efterfølgende kalke væggene med kulekalk.
Se i kvarterets Håndbog for husejere om
gode råd til at håndtere fugt i kælderen
(kapitlet ”Kælder”). Håndbogen kan hentes fra vores hjemmeside.

Her er hampmaterialet muret op
på væggen.
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Viceværtens tips

Sænk temperaturen i varmtvandsbeholderen
- og spar penge både sommer og vinter
Af Svend Friis, Energigruppen
Hvis du skruer for højt op for temperaturen i varmtvandsbeholderen, er det penge lige ud i det blå. En temperatur på 55
grader i varmtvandsbeholderen og 50
grader ude ved vandhanen er nok til at
holde legionella og andre bakterier nede
(se fx www.sundtvand.dk/sundtvand/
files/sundtvand.pdf, s. 30) og er stadig
varmt nok som opvaskevand. Og en lavere temperatur i det varme brugsvand
giver endvidere en lavere returtemperatur på det fjernvarmevand, som du leverer tilbage til fjernvarmeværket. Dermed
formindsker du risikoen for det strafgebyr, som vi som forbrugere af fjernvarme kan få, hvis vi har en for dårlig afkøling af returvandet.
Hvordan tjekker du effektivt temperaturen på det varme vand?
 Skru helt op for det varme vand i den
vandhane, der er længst væk fra varmeanlægget.
 Fyld et glas og mål temperaturen med
et præcist termometer.

 Er temperaturen over
50 grader, er vandet i
din anlæg for varmt.
Hvordan rammer du
den rigtige vandtemperatur?
Skru ned for temperaturen
i varmtvandsbeholderen,
vent 3-5 timer, og tjek
temperaturen på det varme vand igen som ovenfor.
Ved at sænke temperaturen i en varmtvandsbeholder på 100-110
liter fra 60 til 55 grader, kan du spare
omkring 250 kr. om året. Skruer du fx
ned fra 65 til 55 grader, er besparelsen
naturligvis større.
Kilder:
www.Bolius.dk. og
www.strandvejskvarteret.dk > Dit hus >
Energiråd > artiklen "Varmt brugsvandstemperatur".

Kalender 2016

Desuden gratis guidet tur i det nye
Nordhavn 25/9. Mødested ved Siloen.

Tirsdag 20. september kl. 20
Møde om fjernvarme, se Kilden 2016/2

Kildens udgivelsesplan

Mandag den 31. oktober kl. 18.30
Halloween

Kilden nr. 4 udkommer i december
Frist for indlæg: 20. november

Tirsdag 1. november
Sidste frist for tilmelding til FN-turen

2017

Søndag 13. november kl. 10
Brøndrensedag, se side 17

Kilden nr. 1 udkommer i marts
Frist for indlæg: 5. marts 2017

Tirsdag den 29. november kl. 14
Guidet tur til FN Byen. Læs side 10
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Formand
Benditte Skyhøj Olsen
Hornemansgade 22
T 3929 3968, M 2023 6216
benditte.olsen@gmail.com
Opgaver:
Facader, haver og hegn

Næstformand
Peter Faurhøj
Berggreensgade 12
M 2926 7827
mail@hottentot.dk
Opgaver:
Affaldshåndtering

Jan Væver
Kildevældsgade 13
M 2579 3333
jan.vaever@gmail.com
Opgaver:
Kloakker, rotter, el, vand og
graffiti; affaldshåndtering

Ole Graugaard
Berggreensgade 60
T 3927 1307, M 2164 0399,
ole.graugaard@hotmail.com
Opgaver:
Gader, fortove og YouSee;
Kontakt til Trafikgruppen

Flemming Toft
Niels W. Gades Gade 13
M 2673 5214
doctortoft@gmail.com
Opgaver:
Gader, fortove og affaldshåndtering

Suppleant
Merete Hoffmann Munk Nielsen
H.C. Lumbyes Gade 12, 1. sal
M 3093 5496
mhm.nielsen@gmail.com
Opgaver:
Arrangementer

Suppleant
Louise Garde Wibroe
Kuhlausgade 34
M 2969 6986
louise@wibroe.dk
Opgaver:
Gader og fortove

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

Hjemmeside

Lars Bjerregaard
Niels W. Gades Gade 44
T 2613 2600
lars.bjerregaard@hotmail.com
Opgaver: Kasserer,
Arrangementer

Søren Borch
Berggreensgade 50
M: 2025 7667
hjemmeside@strandvejskvarteret.dk
Opgave: Webadministrator for
www.strandvejskvarteret.dk

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

Affaldsgruppen: Flemming Toft, Niels W. Gades Gade 13, doctortoft@gmail.com
Energigruppen: Jørgen Frederiksen, Kildevældsgade 9, energigruppen@strandvejskvarteret.dk
Grønne tage: Susan Eklund, Weysesgade 16, susan_eklund@mail.tele.dk
Havekluppen: Kirsten Bruus, Niels W. Gades gade 4, haveklub@gmail.com
20 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
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Leder
Sikke en fin oplevelse med det, som nogen allerede har udnævnt til en ny tradition i kvarteret, Julemarked i Weysesgade. Den ene fine bod efter den anden
med noget for alle aldre. På vej dertil
mødte vi flere, der allerede var på vej
derfra med fine juledekorationer og små
juletræer. Og sikke mange spise- og
drikkelige lækkerier. Her bor mange,
som også har den slags talenter.
Det er på opfordring fra os, at Christian
Sonne i en artikel fortæller om deres
mange positive erfaringer med at have
båd i Svanemøllehavnen.
Som det fremgår af Nyt fra bestyrelsen,
vil næste skridt i forhold til Torvet og affaldshåndtering være en præsentation på
generalforsamlingen den 28. februar
som udgangspunkt for en fælles beslutning. Så hvis du vil have indflydelse, så
mød op.
Nu lige inden bladet sendes til trykning,
kan vi fortælle, at det blev en meget vellykket rundvisning i FN Byen for en gruppe på 25 her fra kvarteret.

Den ikoniske trappe — Harry Potter trappen
eller "det smadrede piano" i FN Byens foyer.
Foto: Adam Mørk

Vi blev opfordret til at arrangere flere af
den slags fællesture.
På gensyn til nytår!
Julehilsner fra Lise og Ulla
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Nyt fra bestyrelsen
Generalforsamling 2017
Bestyrelsen forbereder nu generalforsamlingen, som er den 28. februar 2017
- sæt kryds i kalenderen, så du også kan
være med til at præge fællesskabet, høre nyt fra arbejdsgrupperne i foreningen
samt deltage i valg til bestyrelsen.
Fælles affaldshåndtering
På generalforsamlingen 2016 blev det
besluttet at arbejde videre med en nedgravet løsning for affaldshåndtering for
hele foreningen. På generalforsamlingen
skal der tages stilling til arbejdsgruppens
oplæg.
Affaldsgruppen har i forbindelse med
den indledende og undersøgende fase af
vores affaldsløsning bedt ingeniør Søren
Knudsen om at undersøge de tekniske
muligheder og spørgsmål, som skal afklares med Københavns Kommune inden
en gennemførelse af vores affaldsløsning.

bindelse med kommunens overtagelse af
vores private fællesveje. Det var en god
diskussion, hvor vi oplevede, at kommunen svarede på alle spørgsmålene efter
bedste viden. Der ligger et fuldt referat
fra mødet på kvarterets hjemmeside,
mens der her blot er en helt kort opridsning af de berørte emner: Kommunens
overtagelse vil ingen effekt have på
hverken forhaver eller legegaders status.
Ansvaret for den fortsatte vedligeholdelse af både beplantning, kloakering og
vejenes tilstand vil overgå til kommunen
- bemærk dog, at for kloakering er ansvaret kun kommunens indtil skel, samt
at vi fortsat selv er ansvarlige for snerydning og saltning af fortovene. For
parkering og skiltning er de præcise planer endnu ikke lagt, men forventes at få
minimal indflydelse på kvarterets udseende.

Københavns Kommunes overtagelse
af de private fællesveje
Vi, bestyrelsen, har haft et møde med
Københavns Kommune, hvor vi drøftede
de spørgsmål, der har været rejst i for-

Husk at deltage i foreningens
Nytårskur den 1. januar kl. 14.
Vi synger sange af de komponister,
som har givet navn til vores gader,
og slutter med champagne(galoppen)
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Beboerstafetten

Inger fra H. C. Lumbyes Gade
Marie har fået beboerstafetten, og hun har skrevet om en af sine gode naboer
Tekst og foto: Marie Foltmann, HCL 20
Inger styrer rollatoren over mod legegadens fællesbænk. Der er børnefødselsdag. Der er kaffe og kage og gode historier i luften – og så er Inger der også.
Det er hun også til vejfesten. Og til den
store sommerfest helt nede i Berggreensgade. Altid klar med en bemærkning – og til en kop kaffe eller en slush
ice. ”Det skal man da prøve”. Men julemarkedet burde ifølge Inger være, som
høreapparatet fejlagtigt opfanger, i
”Heise” og ikke helt nede i ”Weyse”gade. ”Der skal alligevel være utroligt
meget solskin, før jeg kommer helt derned”, som hun tørt bemærker til kvarterets seneste sociale tiltag.
For Inger er, hvor det sker – i ”hjertet”
af H. C. Lumbyes Gade. Det har hun været siden 40’erne, hvor hun begyndte at
komme i det hus, der senere skulle blive
hendes hjem. I 1968 blev det hendes tur
til at flytte med sin mand ind i ”familiehuset”, der har været i familiens eje fra
1890’erne. Her har hun boet siden. I
mange år også med sin svigerinde, Bente. Herfra var det nemt at smutte på arbejde som rengørerske på Øresundshospitalet. Og herfra var det helt naturligt at følge med i gadens liv med familier og børn. Inger er stadig på fornavn
med børnene i gaden – også selvom nogen af dem er blevet temmelig store i
mellemtiden.
Over kaffen og kringlen fortæller hun, at
der ikke var lige så meget fest i gaden,
da hun flyttede ind. Det er ungdommen i
dag, der er så ”fornøjesyg”, som hun tilføjer med et smil. Men dengang kom da-
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merne sammen til kaffe. Og dengang fik
hendes svigermor ”rullet tøj” i kælderen i
nummer 9. Og dengang var der butikker
på alle gadehjørner. Særligt bageren på
hjørnet af Niels W. Gades Gade var god i
en snæver vending.
Dåbsattesten snakker vi ikke meget om,
men hun har fejret fødselsdag mange
gange, og synes det er helt på sin plads,
at naboerne i kvarteret fejrer hende med
stort fyrværkerishow igen og igen, år efter år på nytårsaften.
Helbredet er heller ikke altid den bedste
ven, men med rollatoren kan hun stadig
få komponistgaderne usikre. Inger kender alle forhaverne – i hvert fald de velholdte af dem. Hendes egne roser bliver
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nippet, så vi andre
kan se ”roser skyde” også i december. Ukrudtet er
sirligt luget og træer og buske klippet
ned efter alle kunstens regler. Naboens evner udi i det
grønne er hun vist
ikke imponeret
over.
Men hun er imponeret over, hvordan vi
kommer hinanden
ved på gaden i dag
– meget mere, end
hun husker fra
”dengang”. På
tværs af alder, baggrund og husnumre
sætter hun stor pris
på det fællesskab,
hun oplever på daglig basis. Ikke mindst
når Bent køber ind for hende flere gange
om ugen, taler dunder til kommunen og
ordner ”alt det bøvl med EDB og NemID”
– Ingers egen computer er nemlig blevet
”sagt op”. Når Frans og Anita besøger
hende med blomster på hospitalet. Når
Nikolaj hjælper i haven. Når Kathrine

sikrer, at hendes hoveddør er ordentlig
lukket. Og når Ingrid kommer forbi med
årets første pebernødder.
”Det er dejligt at følge med i, hvad der
sker. Og så er det dejligt med søde naboer, der hjælper. Ikke mindst Bent. Han
fortjener stor ros”, slutter Inger.

Skal vi krejle? Ny café i området
Af Marie Foltmann, HCL 20
Kender du Krejl og Kaffe på Vennemindevej 38? Hvis ikke, må du ikke snyde
dig selv for at kigge forbi til en kop kaffe
i den fineste keramikkop eller for at gøre
et kup med lokale krejlervarer.
Krejl og Kaffe er både en kaffebar og en
retrobutik med smukke genbrugsfund.
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Du kan gå på nostalgisk opdagelse i baglokalets mange fine krejlergevinster, der
søger nye hjem på Østerbro.
Eller du kan bare svinge forbi til en kop
kaffe fra lokale Nordhavn Coffeeroasters
eller brød fra Bread Station i Charlottenlund.
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Magasins fabrikker på Landskronagade
Vi ved, at mange af de oprindelige beboere i vores kvarter arbejdede på B&W,
altså skibsværftet Burmeister og Wain på Refshaleøen. Det gjaldt især mændene, som var smede, værktøjsmagere, elektrikere mm.
Men kvinderne, hvor arbejdede de mon? Mange var ansat på varehuset
Magasins fabrikker på Landskronagade.
Af Lise Fogh, Kilden
Varehuset
I 1870 havde Magasins grundlæggere
Theodor Wessel og
Emil Vett besluttet at
åbne en afdeling i København. Forretningen
var startet i Århus i
1868 som ”De Forenede Hvidevare Forretninger”, som solgte
diverse typer boligtekstiler, altså duge,
sengelinned, møbelstof etc.
I København lejede de
sig først ind på KonDa fabrikken blev bygget, var det på åbent land – vores kvarter var
gens Nytorv i nogle
endnu ikke opført, og Landskronagade og Kildevældsgade var anlagt,
lokaler på Hotel du
men endnu ikke brolagte.
Nord. Senere overtog
Vævesalene havde såkaldt ”shedtag”, et skråtstillet, takket tag med
de hele ejendommen
store nordvendte vinduer, der gav godt lysindfald til arbejdet.
Magasin-grunden var omgrænset af Landskronagade, Vennemindevej,
og nabobygningen,
Kildevældsgade og Helsingborggade. Tegningen, set fra Vennemindesom begge blev revet
vej, er fra Magasins efterårskatalog 1890.
ned. I stedet opførte
de i 1893-94 den nuhavde Magasin 50 filialer i danske proværende bygning, som – efter parisisk
vinsbyer, i 1920erne var dette tal vokset
forbillede - er i fransk ny-renæssancestil,
til 170 filialer. I dag er der seks, nemlig
og de navngav forretningen Magasin du
på Kongens Nytorv, i Odense, Aarhus,
Nord, med henvisning til navnet på det
Lyngby, Rødovre og i Fields i Ørestaden.
oprindelige hotel.
Bygningen var moderne og luksuriøs efter tidens smag, og den blev udstyret
med 80 ovne og 600 gaslamper, så kunderne kunne holde varmen og føle sig
godt tilpas. I slutningen af 1890erne
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Fabrikken
Fra 1870erne fremstillede Magasin du
Nord selv mange af varerne, og fordi forretningen gik godt, byggede de i 1887 et
dampvæveri og en møbelstoffabrik i
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hjørnet af grunden mod Kildevældsgade. Desuden byggede
man i 1915 en hovedbygning
ud mod Landskronagade – den
står her stadig ved hjørnet
mod Vennemindevej, og den
huser nu Københavns ErhvervsAkademi og Aldi.

Fabrikken er blevet udvidet med diverse lagre til såvel væveriet, smedjen og møbelfabrikken, som ses til venstre i billedet. Den lå ud til Kildevældsgade og Helsingborggade. U.å.

Den kraftige ekspansion i bygninger indebar også en vækst i
arbejdsstyrken. I 1914 var der
ansat 202 personer i væveriet,
og 91 i møbelsnedkeriet. Desuden arbejdede der indtil 1932
også drenge, som hjalp i kædeskæreriet.

Landskronagade. Det første væveri
bestod af 120 maskinvæve drevet af en
dampmaskine.
Efterhånden udvidedes fabrikken. Der
var brug for lager til garn, hør og fjer til
tekstilfremstillingen. Senere voksede fabrikken yderligere, da man også byggede
en smedje og et møbelsnedkeri. Desuden
var der kontor, garderobe og spisestue til
de ansatte. Magasin var kendt for at have en god personalepolitik. Fx havde
man allerede fra 1934 feriehuse, som de
ansatte kunne leje.
I årene 1899-1900 anlagde man en
egentlig møbelfabrik i flere etager på

I væveriet arbejdede hovedsageligt kvinder.

På dette tidspunkt var både vores kvarter og andre boliger i området opført, så
fabriksanlægget var nu omgivet af anden
bebyggelse, hvor arbejderne kunne bo.
Efter 1. verdenskrig faldt efterspørgslen,
og man lukkede møbelfabrikken i 1921.
Til gengæld gik det bedre for tekstilproduktionen, som fortsatte helt op til 1955,
og da var der ansat omkring 350 arbejdere, heraf 75 % kvinder. Dertil kom
dem, som syede tøjet; de var ofte hjemmesyersker.
Da tekstilfabrikken endelig lukkede i
1955, blev nogle af de ansatte tilbudt job
andre steder i firmaet, mens andre fik en
fratrædelsessum.
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Bygningerne blev solgt til
et grafisk firma. Bortset
fra hovedbygningen, som
står endnu, er de øvrige
bygninger revet ned og
har givet plads til gårdhaven Wessels Minde og den
moderne boligbebyggelse,
som ligger ud til Kildevældsgade og Helsingborggade, Wessels Have,
De er begge opkaldt efter
den ene af de to grundlæggere af Magasin du
Nord, nemlig industrimanden Theodor Wessel.

Fra møbelfabrikken, der havde fire etager ud mod Kildevældsgade plus en tilbygning med tegnestue. U.å.

Magasin-fabrikkens hovedbygning på Landskronagade op mod Vennemindevej. U.å.

Faktaboks
Fotoene er venligst udlånt af Magasin
du Nord Museum, Vingårdsstræde 6.
Museets samling består af varer fra Magasins 150-årige historie, og desuden af
fotos og scrapbøger mm. Museet udgøres af ét rum, og museets værter er tidligere ansatte i Magasin, som viser
rundt og fortæller. Der er fri entré.
Et besøg kan varmt anbefales.

Hovedbygningen 2016, som nu rummer
Københavns ErhvervsAkademi og Aldi.
Til højre Wessels Have.

Kilder:
 Industrialismens bygninger og boliger,
nr. 2 1975
 www.magasinmuseum.dk
 www.da.wikipedia.org
 www.denstoredanske.dk
 www.visitcopenhagen.com
 www.wesselshave.dk

Åbningstider:
Torsdag og fredag kl. 13-17
Lørdag og søndag kl. 11-15.
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Navigare necesse est
Tekst of foto: Christian Sonne, Heisesgade 49
Vi har ikke bil. Og for den sags skyld heller ikke kørekort. Derfor har vi heller ikke noget sommerhus, for – som min kone, Rea siger: ”Hvor finder vi lige et
sommerhus ved vandet ved et busstoppested ikke alt for langt væk – som er til
at betale?”
Til gengæld har vi båd. Efter vores mening en ideel kombination af at bo i
Strandvejskvarteret, i en by der er groet
og vokset op omkring en havn – oven i
købet med en lokal havn ”Svanemøllehavnen” så tæt ved, at der lige om
”hjørnet” er fantastiske og varierede
sejlmuligheder med adgang til både
Sund, by og havn.
Ingen af os er vokset op som vante bådmennesker – jeg er decideret landkrabbe, men Rea har fra barndommen i en
kystby i Finland været vant til at bruge
båd om sommeren i skærgården øst for
Helsingfors. Derudover har vi i vores
voksenliv haft stor fornøjelse af at sejle
på Øresund med finsk/danske venner i
deres klinkbyggede damjolle Trine – en
båd vi næsten betragtede som vores
egen.
Bådejere for første gang
— fra Small til Large

døbt Silden, var sjov at sejle, men meget let, rank og levende og kun egnet til
kortere ture. Jeg arbejdede på Islands
Brygge – og en sommerdag havde jeg
sjov med at tage båden på arbejde – og
vores genbo, der også arbejdede på
Bryggen fik så lov at sejle med hjem. Vi
husker stadig turen med et stort smil!
Efter nogle år opstod ønske om en større
båd. Vi købte en brugt Ørnvik 566 (5,7
m lang) med 60 HK’s påhængsmotor.
Båden, der blev døbt Multe, havde midterkahyt, hvor det var muligt for to voksne (der skulle være meget gode venner!)
at overnatte. Kahytten kunne lukkes helt
af, så man i tilfælde af dårligt vejr kunne
sidde godt og trygt indendørs.
Vi havde meget glæde af Multe – og
havde mange gode oplevelser og ture;
der blev spist mange dejlige frokoster
om bord! Vi overnattede også i den enkelte gange bl.a. i Skanør, men det var
lidt for trangt og bøvlet. Båden blev derfor først og fremmest brugt til kortere
ture - herunder badeture, på ture ind i
Inderhavnen eller ud til Skudehavnen,
hvor vi ofte sejlede ud og fortøjede i lune
eftersommeraftener, så solen gå ned

I 1993 flyttede vores venner imidlertid til
Finland. Med flytningen opstod tanken
om selv at få båd. Så da Rea lidt henkastet spurgte, om vi ikke skulle købe én,
var jeg straks med på den!
Vi købte den første båd i 1994 – en ny,
14 fods (4,20 m) glasfiberjolle med en
20 HK påhængsmotor. Båden, der blev
Marella i Skanør
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over Svanemøllebugten – og så listede
hjem på plads, når det blev mørkt.
Efterhånden som vi blev ældre, blev vi
mere magelige og ville gerne have lidt
mere plads, lidt bedre faciliteter og sove
mere blødt. Altså en lidt større og mere
komfortabel båd. Samtidig opstod også
ideen om at få en båd, der var stor og
sødygtig nok til at kunne fungere som et
lille, flydende sommerhus.
Efter nogen søgen efter den rette bådtype købte vi i 2004 en brugt Nimbus 27
Coupé i Gøteborg. Båden blev døbt
”Marella” opkaldt efter familiens fire
kvinder (Marie, Rea, Laura og Anita). Det
er en solid, sødygtig, svenskbygget motorbåd med indenbords dieselmotor på
150 HK – 8,45 m lang og 2,85 m bred.
Vores finske ven, der arbejder med både, kom ned fra Finland og hjalp med at
sejle nyerhvervelsen hjem fra Gøteborg.
Båden har en dejlig lys kahyt (med store
ovenlys, der kan skydes tilbage) med
førerplads, spiseplads til fire, gaskomfur
og ovn, køkkenskabe med plads til service, potter og pander mm. samt vask,
vand og køleskab. I regn- eller dårligt
vejr kan kahytten lukkes helt med en
skydedør. Og ”nede” foran er en adskilt
soveafdeling med en dejlig dobbeltseng,
stikkøje, toilet med håndvask samt indbygget garderobeskab. Båden har indbygget varmt og koldt vand samt varme.
Det er utroligt, hvor meget der er plads
til, hvor godt pladsen er udnyttet og hvor
lidt, man egentlig kan nøjes med.
Og så har båden det store plus (og årsagen til at vi faldt for præcis den model) –
nemlig et dejligt agterdæk, ”terrassen”,
med bænke og plads til spisning for seks
voksne. Agterdækket kan lukkes med en
kaleche med store ruder og bliver derved
til en dejlig udestue. Under agterdækket
er der et stort lastrum med plads til bor-
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de og stole og et par foldecykler. Fra agterdækket er der adgang til en badeplatform med badestige og bruser med
varmt og koldt vand.
Og tænk, så kan hele ”hytten” flytte sig
med en marchfart på 20-25 km i timen!
Et flydende sommerhus
Alt i alt et dejligt, flydende sommerhus
for to, hvor der også er plads til at have
et par børnebørn med på tur – eller have
4-6 gæster om bord på en frokosttur til
Trekronerfortet eller ind i Inderhavnen.
Vi nyder vores hus og kvarter om sommeren, når mange er på ferie eller i
sommerhus, og her er stille og fredeligt:
at spise morgenmad og læse avis i forhaven (vi bor på det ejendomsmæglerne
kalder den forkerte side af gaden) eller
at indtage aftensmaden i baghaven til
lyden af snak eller duften af grill fra nogle af de andre huse i gården!
Men det er også fantastisk at stå op,
konstatere at det er flot sejlvejr og så
sige: skal vi ikke spise morgenmad på
vandet? Lave kaffe, pakke lidt mad sammen, tage avisen under armen og kort
tid efter kaste anker ved Hellerup strand,
hvor vi bader, læser avis, spiser morgenmad og frokost osv., for så at liste hjem,
når vi ikke kan holde luksuslivet ud længere! Og er det rigtig varmt, bliver vi i
båden og sover – det er hyggeligt og huleagtigt, vi nyder de lune aftener ombord, der er alt, hvad vi behøver. Bortset
fra avisen – den kan vi så om morgenen
lige smutte hjem og hente i Heisesgade
– evt. med et besøg hos bageren undervejs!
At se byen fra vandet
Vi tager ofte ture på tværs af Sundet og
kan i løbet af en god times tid være på
Ven, i Barsebäck eller Borstahusen på
den svenske side – og nyde de smukke
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Solnedgang i
Svanemøllehavnen

det og besøge landsbyer,
seværdigheder og museer
osv. – eller tage på en badetur i den anden ende af
øen!

havne og huse der. Det er næsten som
at være på ferie – de taler anderledes og
har andre sedler og mønter!
Men de fleste af vores ture går nok ind i
Inderhavnen – det er altid en stor fornøjelse og glæde at opleve sin by fra vandet – vi nyder det, og vores gæster elsker det – man bliver virkelig glad for og
stolt over sin by. Der er hele tiden noget
nyt at se – nye byggerier og nye aktiviteter og steder. I år har vi opdaget Trekronerfortet – som selvfølgelig har været
der hele tiden, men nu er ”åbnet” for almindelige lystbåde.
Hver sommer i juni har vi en længere
sejltur, hvor vi er af sted i ca. 14 dage –
afhængigt af kalender, vejr og vind. Vi
har bl.a. været på Christiansø og Bornholm, i Blekingeskærgården, og i år havde vi en dejlig tur til det sydfynske Øhav.
Det er en oplevelse at fornemme livet i
og omkring de små (og store) havne
rundt om i landet – og det kan af og til
være lige så eksotisk som et besøg i
Thailand eller andre ”fremmede” steder.
På turene har vi stor glæde af de to foldecykler, som ligger pakket ned i lastrummet på Marella. Cyklerne giver mulighed for at komme rundt inde i baglan-
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Om vinteren står båden på
land ude på Svaneknoppen
i Svanemøllehavnen – godt
pakket ind i sin vinterpresenning. Også her nyder vi
godt af nærheden til havnen – når vi alligevel går en
tur eller er nede at vinterbade, er det både naturligt og nemt lige
at smutte rundt om Marella og konstatere, at alt er vel ombord. Og når det bliver forår og tid til klargøring, er det hyggeligt at gå nede på havnen sammen
med de andre bådejere og vaske, bundmale pudse og polere – og evt. lave lidt
små forbedringer. Og ikke længere væk
hjemmefra end at Rea nemt kan smutte
ned med lidt kaffe og frokost.
Alt i alt er vi meget glade for at være
bådejere. Kombinationen af netop at bo
HER og samtidig have en båd i Svanemøllehavnen er efter vores mening ideel.
Det har i den grad været med til at forøge vores livskvalitet og givet en masse
oplevelser, som vi ikke ville være foruden.
Jeg tror ikke, det er afgørende, om man
har en stor eller lille båd, om man er til
motor eller sejl, til fisketure, lystsejlads
med venner eller badeture. Enhver skal
følge egne lyster!
Men kombinationen af båd og hus så tæt
på hinanden med de mange muligheder,
det giver, - ja, det ER altså bare fantastisk! Navigare necesse est!
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Brøndrensedag 2016
De voksnes Halloween
Af Astrid Birk Nicolajsen, Kuhlausgade 8 og Susi Hjorth Bærentzen, Kildevældsgade 1
tænderne med højteknologisk udstyr fra
materielkælderen, som både omfattede
små- og store brøndrenseskovle, spande, plasticposer og indtil flere sisystemer til at skille vand fra brøndsnask.
Vi bevægede os rundt i kvarteret i små
indsatsstyrker med mindst én brøndrenseekspert i hver, opdelt efter område. I
vores lille team var Astrid fra Kuhlausgade, Susi fra Kildevældsgade og Søren
(aka. Brøndrenseeksperten) fra Berggreensgade. I løbet af en times tid nåede vi
både at få renset brønde i alle tre ejendomme og repareret en gammel rist —
alt i alt en særdeles vellykket mission.

Astrid og Susi med det
højteknologiske brøndrenseudstyr

Årets event – Brøndrensedagen - var i år
fyldt med både solskin, højt humør og
formidabelt hjemmebag, da vi samledes
hos Esben og Bente i deres hyggelige
stuer i H.C Lumbyes Gade. Både os uerfarne, unge mennesker og de mere garvede fik kyndig vejledning om både redskaber, brønde og mandehuller af kvarterets brøndrense-eksperter: Esben, Ole
og Søren.
Velforberedte og spændte drog vi efter
et par kopper kaffe og en skarp morgensnaps rundt i kvarteret for at udføre dagens mission: at komme til bunds i deltagernes sandfang (som vi netop havde
lært, at opsamlingsbundene i brøndende
hedder på fagsprog). Vi var bevæbnet til
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Selvom vi fik skovlet et par spande vaskeægte brøndsnask op på turen, udeblev fangsten af rotter og andre spændende gnavere. Vi måtte desværre også
se os slået med flere længder i konkurrencen om den største brøndsnaskefangst, da Jens fra H.C. Lumbyes Gade
stolt kunne berette om "tre fulde spande
med snask" fra familiens ejendom. Bedre
held næste år...
Dagen sluttede tilbage hos Esben og
Bente for at vaske udstyr og få en velfortjent fyraftensøl, hvor der blev videreudviklet lidt på konceptet "Brøndrensedag" og delt røverhistorier fra kvarteret.
Vi har nu fået overdraget stafetten og
det meget ærefulde hverv at være vært
ved årets "Brøndfest" i 2017. Bare rolig,
- både Søren, Ole og Esben har lovet
fortsat at stille op til arrangementet som
uafhængige eksperter og hjælpe med
instrukserne.
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Datoen bliver i 2017 lidt tidligere (en af
de sidste to søndage i oktober), da sandsynligheden for sne og stiv kuling er en
anelse mindre lidt tidligere i efteråret.
Dresscode bliver casual med gummistøvler og handsker, så vent lidt med at smide den gamle jakke og de slidte jeans
ud...
Der vil naturligvis være både hjemmebag, en skarp og kaffe at styrke sig på,
og sidst men ikke mindst vil der være en
præmie til "dagens største fangst" og
"bedste påklædning".

De sidste deltagere nyder en fyraftensøl

Velmødt til Brøndfest i 2017!

Efterårshilsen fra Haveklubben
Af Kirsten Bruus, Haveklubben
Torvet
Har du bemærket nogle forbedringer på
torvet? Takket være den vedholdende
kommunikation med kommunen, som
Louise Garde Wibroe (suppleant i Besty-

relsen) har stået for, så er vores gamle
træ og dets naboer på torvet blevet trimmet på bedste vis for ganske nyligt.
Vi er taknemmelige for kommunens indsats over flere dage med denne gode
revitalisering af disse gamle smukke træer, som jo nærmest er vores vartegn på
Kildevældsgade.
Forårshaver
Er du klar til at revitalisere din egen
have? Har du brug for inspiration eller
nogen til at hjælpe dig? Så besøg Strandvejskvarterets hjemmesite under “Dit hus
> Håndværkere og rådgivere > Øvrige
håndværkere”, hvor vi har listet nogle
gode gartnere, som er godt bekendt med
vores særlige kvarter, og som er klar til
at hjælpe.
Kontakt
Hvis du vil deltage i et af Haveklubbens
møder eller komme på dens mailliste, så
kontakt venligst Kirsten Bruus på e-mail
Haveklub@gmail.com.

Kilden 2016/4
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Programmérbare radiatorventiler
Viceværtens råd
Af Søren Klokhøj, Energigruppen
Hvis du allerede har monteret de traditionelle Danfoss ventiler i hele huset, og
mangler inspiration til at tage hele opvarmningen til ”The next level”, er her et
godt forslag.
Produktet RONDOSTAT fra Honeywell
erstatter de traditionelle Danfossventiler,
og kan nøjagtigt det samme. Imidlertid
kan den desuden tilpasse den enkelte
radiators adfærd til beboernes adfærd.
Primært er der fornuft i at sænke rumtemperaturen – og dermed varmetabet –
i de dele af døgnet, hvor folk sover, eller
er på arbejde. Ikke til frostgrader, men
måske til 15 °C i stedet for 21 °C, mellem klokken 23 og klokken 06 næste
morgen? Frit programmérbart. Tager 5
minutter at bytte ud, og 2 minutter at
programmere. Den ser således ud:

Det var én ventil. Nu monterer vi så én
på hver etage, og indstiller dagskurven
til den aktuelle etages funktion. Kælderen? Kun befolket om aftenen? Fint, kan
indstilles. Loftet: Kun gæsterum? Fint, vi
holder ventilen på permanent 15 °C i
manual mode, og når tante Yrsa overnatter: Op med graderne i dagtimerne.
Desuden kører ventilen selv en komplet
cyklus igennem hver dag klokken 10, så
spindelen ”masseres”.
De skønnede 5 % besparelse er yderst
konservativt skønnet; sandsynligt er
10 %. Produktets egne reklamer nævner
30 %.
Et konkurrerende produkt, som kan det
samme, ses jævnligt i Aldi – til den halve
pris.

Kan det overhovedet betale sig?
Svaret er: Ja.
Fra forfatterens hverdag tager vi disse
tal: Årligt varmeforbrug: 12000 DKK,
heraf 25 % til varmt vand. Resten –
9000 DKK) fordeler sig (hos mig) primært om 2 etager + generel opvarmning
i resten, ikke altid til ophold i dagligstuekomfort. Hvis vi bare siger én etage med
ophold koster 2000 DKK årligt at opvarme, og varmetabet herfra reduceres 5
%, er der 100 DKK per år hjemme i apparatets levetid – som hos mig har passeret 15 år. 1500 DKK voila!
Udgiften på cirka 239 DKK spredes over
de 15 år, og udskiftning af de 2 AA batterier koster 10 DKK om året.
Netto: Over 1000 DKK!
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HUSK Nytårsfyrværkeriet
Af Henrik Bruus, NWGG 4
Hvis vi skal fastholde traditionen med et
flot fyrværkeri nytårsaften, er der brug
for, at I melder jer til at hjælpe ved selve
affyringen. Kravene er:
1) du skal mindst være 18 år gammel
2) du skal møde op til instruktion på
torvet 31.12.2016 kl 15.00

3) du skal være ædru ved affyringen,
som begynder 01.01.2017 kl. 00:45.
Hvis du kan leve op til kravene, så meld
dig til Henrik Bruus, NWGG 4,
bruus@fysik.dtu.dk, snarest muligt, og
senest den 23. december.

Kalender 2017

Kildens udgivelsesplan

Søndag den 1. januar kl. 0.45
Nytårsfyrværkeri på torvet

Kilden nr. 1 udkommer i marts
Frist for indlæg: 12. marts 2017

Søndag den 1. januar kl. 14
Nytårskur, Berggreensgade

Kilden nr. 2 udkommer i juni
Frist for indlæg: 21. maj 2017

Søndag den 26. februar
Fastelavn

Kilden nr. 3 udkommer i september
Frist for indlæg: 3. september 2017

Tirsdag den 28. februar kl. 19.30
Generalforsamling

Kilden nr. 4 udkommer i december
Frist for indlæg: 19. november 2017

Kilden 2016/4
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Formand
Benditte Skyhøj Olsen
Hornemansgade 22
T 3929 3968, M 2023 6216
benditte.olsen@gmail.com
Opgaver:
Facader, haver og hegn

Næstformand
Peter Faurhøj
Berggreensgade 12
M 2926 7827
mail@hottentot.dk
Opgaver:
Affaldshåndtering

Jan Væver
Kildevældsgade 13
M 2579 3333
jan.vaever@gmail.com
Opgaver:
Kloakker, rotter, el, vand og
graffiti; affaldshåndtering

Ole Graugaard
Berggreensgade 60
T 3927 1307, M 2164 0399,
ole.graugaard(at)
patienterstatningen.dk
Opgaver:
Gader, fortove og YouSee;
Kontakt til Trafikgruppen

Flemming Toft
Niels W. Gades Gade 13
M 2673 5214
doctortoft@gmail.com
Opgaver:
Gader, fortove og affaldshåndtering

Suppleant
Merete Hoffmann Munk Nielsen
H.C. Lumbyes Gade 12, 1. sal
M 3093 5496
mhm.nielsen@gmail.com
Opgaver:
Arrangementer

Suppleant
Louise Garde Wibroe
Kuhlausgade 34
M 2969 6986
louise@wibroe.dk
Opgaver:
Gader og fortove

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

Hjemmeside

Lars Bjerregaard
Niels W. Gades Gade 44
T 2613 2600
lars.bjerregaard@hotmail.com
Opgaver: Kasserer,
Arrangementer

Søren Borch
Berggreensgade 50
M: 2025 7667
hjemmeside@strandvejskvarteret.dk
Opgave: Webadministrator for
www.strandvejskvarteret.dk

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

Affaldsgruppen: Flemming Toft, Niels W. Gades Gade 13, doctortoft@gmail.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
16 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
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Leder
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 primært 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 bestyrelsesmedlemmer. Louise Wibroe kom allerede med
sidste år, og hende har vi nu et interview
med. De andre nye bestyrelsesmedlemmer og konstitueringen fremgår af bladets bagside.
Bestyrelsen har skullet sige farvel til Ole
Graugaard. Vi vil gerne her sige ham tak
for det store arbejde, han gennem mange 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 indleder sit arbejde med en behovsundersøgelse, så hjælp ved at udfylde spørgeskemaet, se side 19.
De tre historiske forsidebilleder hører til
artiklen af de to damer herunder, som er
aktive i Østerbro Lokalhistoriske Forening og Arkiv. De er vokset op i kvarteret, og de har sammen skrevet om
Landskronagade, som den så ud før i
tiden med masser af forretninger, suppleret 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
Kilden 2017/1, marts 2017

Redaktion

Medlemsblad for Husejerforeningen
i Strandvejskvarteret

Lise Fogh (ansv) og Ulla Liberg

Udgives 4 gange om året. Oplag 420

Forsidefotos:
Østerbro Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Tryk: ACTUM

Redaktionen sluttet 22. marts 2017

Tidligere numre kan findes på
www.strandvejskvarteret.dk

Indlæg kan sendes til
kilden@strandvejskvarteret.dk
eller til redaktørerne —
se adresser på bagsiden.
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Nyt fra bestyrelsen
Vi havde vores 1. møde efter generalforsamlingen den 6.3.2017, hvor vi konstituerede os og fordelte ansvarsområder.
Konstitueringen og fordelingen af
ansvarsområder fremgår af bagsiden.
Efter GF
På bestyrelsesmødet drøftede vi endvidere konsekvensen af generalforsamlingens 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 affaldsløsning et år.
Nyt fra kommunen
Københavns kommune oplyste, at udrulning af kildesortering i kommunen begynder i 2018, men at vores kvarter
først vil få flere affaldsspande til kildesortering, 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 Teknikog Miljøudvalget skal have møde den 24.
4. 2017 om bioaffald, hvor det skal drøftes, om kildesortering af bioaffald skal
gennemføres med mulighed for framelding.
Bestyrelsen er ved at fastsætte et møde
med kommunen om den fremtidige affaldshåndtering efter generalforsamlingens beslutning samt kommunens planer.
Affaldsgruppen, som blev nedsat i 2015,
valgte på baggrund af generalforsamlingens beslutning at nedlægge gruppen.
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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 indflydelse på, hvordan kvarteret affaldssorterer 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 affaldsgruppen vurdere, om der fortsat er
basis for at genfremsætte forslaget
i 2018 om en nedgravet affaldssortering.
Jan Væver, som blev genvalgt til bestyrelsen, og Jesper Øland Petersen, som blev valgt som suppleant,
ønsker sammen med interesserede
husejere at arbejde i en sådan arbejdsgruppe.
Alle, som er interesserede i at gå
ind i arbejdsgruppen, kan derfor henvende sig til Jesper på:
jesper_oland@hotmail.com
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Referat af Generalforsamling 2017
1. Valg af dirigent
Peter Lambert blev valgt som dirigent.
Dirigenten erklærede generalforsamlingen 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 anvendelse af eksempelvis legegaderne,
som vi jo netop bruger ved fællesarrangementer. Se referat fra mødet på hjemmesiden. Bestyrelsen mener derfor ikke,
at overtagelsen af de private fællesveje
er problematisk for foreningen.
Dirigenten oplyste, at beretningen ikke
skal godkendes. Herefter blev beretningen taget til efterretning.
3. Orientering om
a. Affaldshåndtering. Blev behandlet under punkt 5a.
b. Trafik og miljø – ingen gennemgang.
c. Energigruppen og materielkælderen:
Jørgen Frederiksen fortalte, at der er
ryddet op og systematiseret i materielkælderen. Vær opmærksom på at tage
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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 indkaldelsen. Kilden arrangerer af og til udflugter, og der blev spurgt, om der er interesse for en guidet tur i Brumleby - hvilket der var.
Hjemmeside: Søren Borch nævnte, at
bidrag er velkomne. Søren søgte endvidere journalistiske initiativer, en hjælpende 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 årsberetning.
4. Foreningens regnskab
Regnskabet viste et overskud på kr.
58.423 mod et budgetteret underskud på
kr. 685.593. Afvigelsen kunne især forklares med, at der i budgettet under posten ’Vedligeholdelse af gader, beplantning, 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 borde, stole og reoler til materielkælderen,
hvilket har medført en afvigelse på
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26.976 kr. Endvidere var der en budgetafvigelse på posten ’Honorar for konsulentbistand, 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 restancer, hvoraf den ene er indbetalt i januar 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 påvirker 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 vedligeholdelsesplan, hvor vi fik renoveret gaderne.
Regnskabet blev godkendt.
5A. Forslag til beslutning
Forslag til beslutning om affaldshåndtering
En husejer gjorde indsigelse mod punktet med begrundelsen, at fristen for indgivelse 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 elementer, som kun fremgik af det endelige notat og ikke af udkastet hertil.
Formanden meddelte, at bestyrelsen har
haft forslaget i hænde inden fristen d.
24. januar, og at det indeholdt alle relevante elementer. Der var desuden tale
om et forslag, som bestyrelsen også
havde gjort til sit eget. På denne baggrund afviste dirigenten indsigelsen.
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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 medtaget i budgettet. Det vil sige en fordyrelse, der ifølge sidste års beslutning på
generalforsamlingen betyder, at hele forslaget 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 bestyrelsen mhp. forelæggelse for generalforsamlingen.
Karen Skou fra arbejdsgruppen for affaldshåndtering gennemgik gruppens arbejde i løbet af året. Se også beretning i
indkaldelse til generalforsamlingen.
Siden sidste år, hvor der blev truffet beslutning om at arbejde videre med løsningen om at nedgrave affaldscontainere
på torvet, har affaldsgruppen blandt andet indhentet 2 tilbud fra rådgivningsfirmaer. 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 forhold til nedgravning:
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 Affaldsmængder
 Kommunale krav
 Ledninger – det kan lade sig gøre at
grave uden om dem
 Træer - det kan, ifølge konsulentfirmaet, 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. Entreprenøren skal dog specifikt gøres opmærksom 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 kommunen, som foretager det formelle i den
forbindelse.
Spørgsmål: Er det konstateret, at der
ikke kan være deleordning med skraldespande i haven?
Svar: Kommunen har meddelt gruppen,
at den ikke forventer, at deleordningen
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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 være 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 afgifter 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 mange rør og ledninger. Af samme årsag er
der heller ikke plantet træer disse steder.
Spørgsmål: Der mangler oplysninger
om renhold og forsikringer og lejeomkostninger i notatet.
Svar: Det vil være almindelige driftsomkostninger for foreningen.
En række husejere gav udtryk for, at forslaget er bæredygtigt, da vi undgår de
store lastbiler gennem kvarteret. Endvidere løser det et fælles problem.
Flere husejere gav udtryk for betænkelighed ved at vedtage forslaget med henvisning enten til, at der ikke burde etableres en affaldsløsning på torvet, eller til,
at der ikke forelå tilstrækkelige oplysninger til, at man kunne tage stilling. Der
var flere tilkendegivelser fra husejere
om, at de ville arbejde i en ny affaldsgruppe med henblik på at afdække problemstillinger.
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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 affaldsløsning udsættes ét år?"
Forslaget blev vedtaget med stemmerne
99 for og 88 imod samt 4 blanke stemmer.
Bestyrelsens oprindelige forslag 5A bortfaldt herefter.
Forslag 5B.
Forslag om beslutning om nedsættelse af
arbejdsgruppe med henblik på at undersøge alternative muligheder for TV- og
radiosignal, herunder en eventuel ny aftale 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 anbefalet 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 aftalen.
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6. Godkendelse af budget
Budgetforslag 2017, der indebar et underskud på kr. 628.743, blev vedtaget
med den ændring, at posten vedr. nedgravning af affaldscontainere udgik,
hvorved underskuddet blev reduceret til
kr. 28.743. Det oprindelige budget under
posten ’Vedligeholdelse af gader, beplantning, skilte mv.’ havde en samlet
udgift på kr. 620.000, som blev reduceret 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 Østerbrogade. 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 Nielsen trak sig, så Jesper overtog hendes
plads.
8. Valg af revisor og
revisorsuppleant
Søren Friis-Mikkelsen og Jørgen Vestergaard 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 generalforsamling.
9. Eventuelt
Der blev spurgt til, hvorvidt det giver
mening, at en beslutning om affaldssortering kan besluttes ved simpelt flertal.
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Svar: Der blev svaret, at almindelige beslutninger vedtages ved simpelt flertal.
Kun vedtægtsændringer kræver kvalificeret 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. Generalforsamlingen blev herefter hævet.
191 stemmeberettede var repræsenteret, heraf 46 ved fuldmagt.

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 klaverspil, fx brudevalsen, og der var endda ét par, som fulgte opfordringen og valsede til musikken. Musiknumrene blev bundet sammen af en fortælling om Gade og hans liv og betydning. Og så sluttede det med en lækker portion risotto på 1. sal. En stor tak til Knud og hans hjælpere, ikke mindst musikerne 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 undgå, 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-bilopladningsstandere, parkeringsautomater og Dong-boksene. Under 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 husene også gælde disse?
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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 Kildevældsgade 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 samarbejde 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 weekenden og i hverdagen kl. 11-21.

Børnenes Dag den 3. juni 2017
Af Anton Greiffenberg og Ulrich Bang
Børnenes Dag 2017 vil blive afholdt lørdag den 3. juni, så sæt kryds i kalenderen 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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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
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 ejendomsmægler, og der gik ikke mange måneder, før
jeg også forelskede mig i udflytterbørnehaven 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. Modet fik jeg først i min tredje barsel, hvor
jeg var til efterfødselstræning i et fitnesscenter. 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 rådgivning, når nu nætterne var korte, og
energiniveauet lavt. Det blev derfor
startskuddet til den endelige beslutning,
jeg sagde mit job op halvvejs i min barsel, 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,
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at jeg ikke skulle have en lang transporttid 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 bækkenbundsøvelser. 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
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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 været gennem årtier.
Strandvejskvarteret emmer af fællesskab. 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 startet 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 Kildevældsgade, vælger enten den ene eller
den anden vej, men aldrig den samme
frem og tilbage. Haverne forandrer sig
hele tiden, nu er erantis og vintergækkerne 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 forretningen Rambov, nr. 55A).
Her vil guiden Carsten møde os og vise
rundt i området og fortælle om bebyggelsen. Vi vil bl.a. se deres fine, gamle
festsal med helt moderne køkken, som
det er muligt at leje - også for andre end
beboerne.

Tilmelding
Der er kun plads til et begrænset antal,
nemlig 20, så der gælder ”først til mølle…”.
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 forårsdag sammen. Mh Lise og Ulla

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.

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 supermoderne, 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 mange aftner”. De købte huset i 2012, og det
var først i 2016, at hele huset var færdigt. De begyndte med at istandsætte
anden sal, hvor de boede, mens de arbejdede på resten af huset.

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 naboskaberne”, 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 virkelig hyggeligt, og det er på tværs af alder”.

Louise Garde Wibroe er suppleant i bestyrelsen. Hun er lige kommet tilbage til
sit job i et konsulentfirma efter en barselsorlov. 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 hjørnehuset, som netop var til salg, og efter
et par dage besluttede de sig for at købe
det. ”Drømmen kunne pludselig lade sig
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Louise, Christian og Gustav

På spørgsmålet om, hvad der er det værste 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 kælderen, kommer vores vasketøj til at lug-
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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 have med den at gøre”. Det vakte opsigt,
og mange stoppede op og tog billeder af
det. Og så pludselig var hundelorten fjernet. Så satte jeg et skilt ud med ”Tak”.”
Svært at være bussemand
”Det er hyggeligt at være med i bestyrelsen, 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 omlæggelsen 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”, siger 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 haver. Men nogen må jo håndhæve reglerne, ellers giver det ingen mening at have
dem. Men det er svært, når vores sanktionsmuligheder er så begrænsede. Hvis
folk virkelig er utilfredse med regulativerne, må de foreslå, at de bliver ændret
– i stedet for at blive sure på bestyrelsen”, 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 hele”, 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 solskin”.
Da vi gik, kunne vi se kvarterets hjertestarter 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 beskeder om klubbens egne og andres haverelaterede aktiviteter i området på vores Facebook-side "Københavns Havekvarter". Vi vil også gerne invitere alle til
at følge vores Instagram-side "@Strandvejskvarteret". 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 arrangere den Anden Årlige Havevandring i
kvarteret i juni måned. Hvis du er inte-
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resseret i at være med i havevandringens 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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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 sammen 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
Vores materielkælder findes nu på
Hornemansgade 2 (lige over for apoteket).
Vi har i vinterens løb fået indrettet kælderen, så al materiel er placeret overskueligt og let tilgængeligt.
Som nyt skal nævnes, at vi nu har seks
lette og sammenklappelige borde og 20
klapstole til anvendelse. De er let transportable.
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 finder telefonnumrene på hjemmesiden eller her på bagsiden af Kilden. Det er forbudt at ringe på hos beboerne i huset.
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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 Østerbro 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 forretninger, en slagter Hansen, en tobaks- og
vinforretning "Tobakshuset", som mine
forældre købte i 1934 og drev til 1946.
Der var også en bagerforretning. Bageren 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.
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Tove Rasmussen og hendes mor står i døren

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 bageriet 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 rodede i skraldespandene for at finde madrester 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 Hornemansgade. Der var også høns og en
hane, som galede tidlig morgen. Man følte, at man boede på landet, og hele
kvarteret var som en landsby.
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Kro og heste

Mel og gryn

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. Lystgaarden hentede øl i mine forældres butik "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 lå "Mel og Grynforretningen", 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 ligger i hos et supermarked, bestemt ikke
er lufttætte.

Ved siden af kroen lå en smedje, hvor
bl.a. heste kunne få nye sko. Det var
spændende at se på. Jeg kunne ikke rigtig lide, at der blev slået søm op i hestenes fødder, men smeden fortalte mig, at
kanten af hestehoven var ligesom vores
negle.

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".

Lystgaarden blev revet ned i 1970’erne

I Landskronagade nr. 7 var en håndskomager, og i nr. 9 lå en cykelforretning og en grønthandler "Argentina". I
nr. 11 var Schous Sæbehus og et kontor
for Baltica Forsikring.
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De lige numre i gaden,
den nordlige side
Af Inge Kjær, tidligere Weysesgade 2
På hjørnet af Østerbrogade og Landskronagade lå GO-VA (Strandvej 35). Navnet
var en forkortelse af "Gode Varer", og
GO-VA var en butikskæde med flere for-
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retninger her på Østerbro, en på Nørrebro og en på Ordrupvej. Den på Ordrupvej overlevede længst, mener jeg, den
blev til et meget stort supermarked –
Meny.
I Landskronagade nr. 2 lå en osteforretning. Den var meget spændende, for der
løb rindende vand ned ad det store butiksvindue. Dernæst lå der en kaffebar,
og på hjørnet ved Kong Oscars gade lå
Ibsens Manufakturhandel.

Glarmester Jørgensen, Weysesgade 2

og på et tidligt tidspunkt var der en frisør. Ved siden af også i nr. 16 lå i en periode en hesteslagter. Jeg fandt ud af, at
der var en ældre dame nede hos "Moster
Else" på Østerbrogade, som havde arbejdet hos hesteslagteren i Landskronagade.
Sømand og barber

Hjørnet Landskronagade—Kong Oscars gade
i 1909, før manufakturhandleren kom til

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 Jørgensen 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,

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 verden. Det var tydeligt, at han også holdt
meget af dem og var glad for deres besøg. 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 havde 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 meGården hos Teilmann.
I baggrunden ser man tobaksforretningen og
slagteren i Kong Oscars gade nr. 6
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ner, at det var på det andet hjørne i Niels W. Gades gade, men er ikke helt sikker. 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 genveje afsted til Bakken og fik os en tur i rutsjebanen for pengene.
I Landskronagade nr. 48 på hjørnet af
H.C. Lumbyes gade lå Fiskebørsen. Senere havde Ryvang Bilen en periode kontor på denne adresse.
Længere oppe i Landskronagade nr. 54
lå Fæsters Manufakturhandel. En manufakturhandler sælger tøj, tekstiler og
syartikler, og dem var der altid mange

Landskronagade i retning mod Østerbrogade

lov til at købe mange meter stof, som
kunne bruges til sengetøj. Vi havde ingen symaskine, min mor var ikke så interesseret 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 konkurrerede om at sidde længst på pæle ude i
vandet. Nå ja, den sport dyrkede vi allerede som helt små, nemlig på de pæle,
der stod for enden af Weysesgade for at
forhindre indkørsel fra Landskronagade.

Landskronagade set fra Østerbrogade

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 inden 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 vinduerne der. I slutningen af krigen var der
mangel på tekstiler, og da lagrene begyndte at blive fyldt op på ny, fik min far
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Landskronagade set mod Strandvejen/
Østerbrogade; Lystgaarden til højre.

Inge Kjær har i øvrigt gjort os opmærksom på det mærkelige, at der
”mangler” nogle numre på Kildevældsgade, nemlig numrene 15, 17 og 19.
Er der nogen, som ved, hvorfor disse
numre er blevet sprunget over …?
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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 besluttet 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 varsel 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.

Kalender
Lørdag den 6. maj kl. 11
Udflugt til Brumleby, se side 11

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 husstande). Så kan vi bedre afbalancere løsningsforslagene, så de passer bedst muligt til os alle.

Kildens
udgivelsesplan

Lørdag den 3. juni
Børnenes Dag, se side 9

Kilden nr. 2 udkommer i juni
Frist for indlæg: 21. maj 2017

Søndag den 4. juni kl. 14
Koncert i Heisesgade Syd. Se side 14

Kilden nr. 3 udkommer i september
Frist for indlæg: 3. september 2017

Lørdag den 26. august kl. 14
Loppemarked i Berggreensgade

Kilden nr. 4 udkommer i december
Frist for indlæg: 19. november 2017

Lørdag den 26. august kl. 18
Sommerfest i Berggreensgade
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Formand
Benditte Skyhøj Olsen
Hornemansgade 22
T 3929 3968, M 2023 6216
benditte.olsen@gmail.com
Opgaver:
Facader, haver og hegn

Næstformand
Peter Faurhøj
Berggreensgade 12
M 2926 7827
mail@hottentot.dk
Opgaver:
YouSee; 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

Johan Alsøe
Landskronagade 20
Mobil: 5336 9119
johan(at)alsoe.com
Opgaver:
Arrangementer; 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

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

Hjemmeside

Lars Bjerregaard
Niels W. Gades Gade 44
T 2613 2600
lars.bjerregaard@hotmail.com
Opgaver: Kasserer,
Arrangementer

Søren Borch
Berggreensgade 50
M: 2025 7667
hjemmeside@strandvejskvarteret.dk
Opgave: Webadministrator for
www.strandvejskvarteret.dk

Lise Fogh
Berggreensgade 50
M 5090 9214
Opgave:
Redaktør Kilden (ansv)
kilden@strandvejskvarteret.dk
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Materielkælder i Hornemansgade 2

Ulla Liberg
Berggreensgade 54
T 3920 0757
Opgave:
Redaktør Kilden
kilden@strandvejskvarteret.dk

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
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Leder
Der er mange gode initiativer her i kvarteret, som er med til at fremme fællesskabet, og nye initiativer opstår.
Billederne på forsiden er fra Børnedagen, i år med titlen ”spelt–distortion”.
Efter fire år kan den vist godt kaldes en
fast tradition. Her var børn i alle aldre i
fuld gang hele dagen, og om aftenen også de voksne til transmission af Champions League. Mange flere billeder kan ses
på Facebook.
Billederne herunder er fra samme weekend, nemlig fra den fine aftenkoncert
med Heisesgade Heavenly Heavies. Koncerten blev flyttet til om aftenen på
grund af regn om eftermiddagen.

Der har også været et mindre loppemarked i Weysesgade dette forår. Snart ses
mange af os til det store loppemarked
med efterfølgende sommerfest den 26.
august.
I Kalenderen side 19 har vi desuden
nævnt to datoer, hvor der er Flagermustur (BatNat) i Fælledparken. De er
arrangeret af Miljøpunkt Østerbro i samarbejde med Danmarks Naturfredning.
Det er en sjov og anderledes oplevelse i
vores nærområde. Man skal bare møde
op med en lommelygte — og så er det
helt gratis.
God sommer til alle
ønsker Lise og Ulla
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Redaktion

Medlemsblad for Husejerforeningen
i Strandvejskvarteret

Lise Fogh (ansv) og Ulla Liberg

Udgives 4 gange om året. Oplag 420
Tryk: ACTUM
Tidligere numre kan findes på
www.strandvejskvarteret.dk
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Forsidefotos: Ulla Liberg
Redaktionen sluttet 30. maj 2017
Indlæg kan sendes til
kilden@strandvejskvarteret.dk
eller til redaktørerne —
se adresser på bagsiden.
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Nyt fra bestyrelsen
Vejene efter kommunens
overtagelse
Bestyrelsen har gennem et stykke tid
forsøgt at få en kontaktperson i kommunen efter vejenes overtagelse. Dette er
nu lykkedes, og bestyrelsen vil nu arbejde på, at vi bliver inddraget i kommunes
planer for vores kvarter, herunder vedligeholdelse og beplantning.
Behovet for en kontaktperson blev aktualiseret i forbindelse med træet, som i
april måned blev fældet ud for Berggreensgade 55. Træet blev fældet, fordi det
var inficeret med Kæmpeporesvamp, og
derfor var et højrisikotræ. Kommunen
har lovet at genplante til efteråret.
Bestyrelsen opfordrer til, at man skriver
direkte til bestyrelsen på: bestyrelsen@strandvejskvarteret.dk og ikke
kommunikerer via Facebook, hvis der er
noget man godt vil have, at vi skal være
opmærksomme på.

Affaldshåndtering: møde med
kommunen den 23. maj
Bestyrelsen havde møde med Københavns kommune den 23. maj 2017 om
den fremtidige affaldshåndtering. Det
var et godt møde, og på den baggrund
kan bestyrelsen oplyse:
Antal affaldsbeholdere fremover
I dag har hvert hus 2 obligatoriske beholdere: én til dagrenovation og én til
papir. Sådan vil det fortsat være i fremtiden. Hver husejer kan vælge mellem
140 liter, 190 liter eller 240 liter beholder til dagrenovation, og den kendte 140
liters plastbeholder til papir fortsætter
(der tømmes hver 8. uge). Det nye er, at
fra primo november 2017 vil affaldssor-
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tering i metal/plast blive obligatorisk,
men her kan der etableres en deleordning mellem naboer, typisk 2 om en beholder (en 2-delt affaldsbeholder på 240
liter der tømmes hver 4. uge).
Fra nu af må man desuden aflevere blød
plast, fx poser eller plastikindpakning, i
beholderen, der hidtil kun har været til
hård plast.
Sortering i bioaffald bliver derimod en
frivillig ordning, men hver husstand er
automatisk tilmeldt, hvis man ikke framelder sig. Alle husstande, der ikke aktivt framelder biobeholderen (hvilket skal
meddeles til kommunen august 2017),
vil automatisk få leveret én beholder til
bioaffald på (140 liter) i november 2017.
Kommunen informerer om, at beholderen kan deles af 4 og op til 8 husstande.
Ønsker fx 8 at gå sammen om at dele en
biobeholder, skal de 7 af de 8 husstande
framelde deres biobeholder. Biobeholderen tømmes hver 2. uge, dog hver uge i
de varme sommermåneder (juni, juli og
august).
Sortering i pap (240 l beholder som
tømmes hver 8. uge) er også en frivillig
ordning. Papbeholderen skal man selv
bestille, og den vil til forskel fra biobeholderen IKKE blive leveret automatisk. Hvis man ønsker at sortere papaffald, er der også her mulighed for at indgå en deleordning med sine naboer
(typisk mellem 2 husstande).
Fra– og tilmelding - resumé
Hvis man ikke vil have beholder til bioaffald, skal man framelde sig denne beholder fra ca. 1. august og måneden ud,
på www.nemaffaldsservice.kk.dk. Her
skal man også tilmelde sig, hvis man ønsker en beholder til pap.

3

Alle får et brev fra kommunen om dette i
juli måned.
Deleordninger - resumé
Ønsker man derimod deleordninger med
bioaffald og pap, så skal husejerne blot
meddele, hvem de deler beholdere med,
og på hvilken matrikel beholderen står.
Deleordningen forventes at træde i kraft
pr november 2017.
Kommunen vil derudover senere melde
tilbage, om vi også kan aftale deleordninger på papirbeholdere.
Altså kan der være to scenarier for beholdertyper for os:
Scenarie 1:
 Dagrenovation-beholder (140 l, 190 l
el 240 l) - tømmes hver uge
 Papir-beholder (140 l) – tømmes hver
8. uge
 Plast/metal-beholder (240 l) - tømmes hver 4. uge (fordelingen er 60%
plastvolumen og 40% til metal).
Frivillige beholdere:
 Bio-beholder (140 l) - tømmes hver 2.
uge (dog hver uge i juni, juli og august).
 Pap-beholder (240 l) – tømmes hver
8. uge.
Scenarie 2 - med delvis deleordning:
 Dagrenovation-beholder (140 l, 190 l
eller 240 l) - tømmes hver uge (kan
ikke deles med naboen).
 Papir-beholder (140 l) – tømmes hver
8. uge (kan ikke deles med naboen,
kommunen undersøger dog mulighed).
 Plast/metal-beholder (240 l) – tømmes hver 4. uge - kan deles med naboen. (Kommunen anbefaler at denne
beholder ikke deles af mere end to
husstande, da plastdelen hurtigt bliver
fyldt).
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Frivillige/dele-beholdere:
 Bio-beholder (140 l) - tømmes hver 2.
uge (dog hver uge i juni, juli og august) kan deles med op til 8 husstande.
 Pap-beholder (240 l) – tømmes hver
8. uge (deles typisk mellem 2 husstande).
Konklusion
Bestyrelsen finder det positivt, at der nu
åbnes for muligheden for deleordninger i
vores kvarter. Det betyder alt andet lige,
at vi har mulighed for at begrænse antallet af skraldespande i vores forhaver
væsentligt.
Bestyrelsen anbefaler derfor, at husejerne allerede nu drøfter med naboer, om
der er gensidig interesse for at indgå deleordninger. Hvis man vælger en deleordning, skal man meddele dette til
kommunen allerede i løbet af august,
hvor der bliver teknisk mulighed for denne indrapportering. Der vil være mulighed for at ændre antallet af frivillige beholdere efterfølgende, men af praktiske
grunde ser kommunen meget gerne, at
deleordninger etableres på et gennemtænkt grundlag, så implementeringen
kommer bedst muligt fra start.
Affaldsgruppen
Bestyrelsen og affaldsgruppen vil gerne
bistå husejerne med dette arbejde. Man
kan derfor kontakte arbejdsgruppen,
hvis man har spørgsmål.
Kontakt Jan Væver eller og Jesper
Øland Petersen, hvis du gerne vil bidrage til arbejdsgruppens arbejde. Alle,
som er interesserede i at gå ind i arbejdsgruppen, kan henvende sig til Jesper på: jesper_oland@hotmail.com.
Se Kilden 2017/1 for baggrunden for
etableringen af affaldsgruppen.
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Frisk luft, sæbe og vand
Besøg i Brumleby
Af Jette og Leif Harrebye, Heisesgade 25
Alting bliver smukkere, hyggeligere og
mere charmerende på en dag, hvor solen
skinner, og foråret får lov til at slå igennem. Og sådan en dag var det lørdag
den 6. maj, da Kilden havde planlagt en
fælles besøgstur til Brumleby.
Vi var en gruppe på 15, som mødte op
ved indgangen til ”det lille samfund” for
at deltage i en rundvisning med afsluttende kage og kaffe i det nyrenoverede
museum.
Det var en dejlig dag, men uanset vejret
er vi overbeviste om, at det under alle
omstændigheder havde været turen
værd. To beboere fra Brumleby, som
havde boet der siden 1973/1974, viste
os rundt og fortalte om bebyggelsens historie og udvikling på en kompetent og
behagelig måde.
Kort fortalt blev bebyggelsen anlagt fra
1853 til 1857 (første etape) uden for
Københavns porte/volde og som en kon-

sekvens af koleraepidemiens hærgen i et
forsøg på at etablere sundere boliger for
arbejdere og deres familier.
Sloganet var ”frisk luft, sæbe og vand”.
Og sådan kom det til at fungere som
mønsterbebyggelse for senere byggerier,
blandt andet vores egne byggeforeningshuse.
Der blev etableret åbne fællesarealer,
Københavns første brugsforening, Østerbros Husholdningsforening, bibliotek,
mødesal, ismejeri, værksteder, brandvagt, badeanstalt, vaskehuse, toiletter
med aftræk (dog uden kloakering), sløjdskole og asyl til børnepasning.
I dag er bebyggelsen omdannet til
”Brumleby Almene Andelsboligforening”,
administreret af KAB. I 1990’erne blev
Brumleby byrenoveret og fremstår i dag
som et velplejet, smukt vedligeholdt og
varieret beboelsesområde med ca. 500
beboere i 221 boliger af forskellig størrel-

Kilden 2017/2

5

se (30 m2 – 120 m2) og med forskellig
indretning af forhaver og fællesarealer.

nes udviklingsmuligheder, sundhed og
sikkerhed.

Der er åbne græsplæner mellem husene, en gammel allé med træer fra bebyggelsens oprindelse og mange hyggelige kroge, bænke og stole i forhaverne.
Og over alt ser bebyggelsen utrolig velholdt og nænsomt renoveret ud.

Endnu en gang har det vist sig, at Kildens fælles arrangementer for os beboere er i trit med tiden og interessen for
områdets/ydre Østerbros historie og
udvikling. Vi ser derfor med forventning
frem til kommende fælles arrangementer.

Bygningerne ser umiddelbart ens ud,
dog er der visse forskelligheder, da der
har været to forskellige arkitekter ind
over bebyggelsen (først Bindesbøll,
senere Klein). Visse steder ses tydelige
spor af skønvirkestil med reference
til nordisk middelalder. Det samme
kan ses i Mødesalen/Kostalden, som
stadig fungerer med scene og spændende udsmykninger. Mødesalen udlejes til fester og lignende, også til
folk udefra, men der er ofte lange
ventelister.

Hvis du fik lyst til at besøge museet,
så tjek åbningstiderne her:
www.brumlebymuseum.dk
Den gamle brugsforening, nu renoveret

Indtrykket af beboelsen i dag er klart
og positivt overbevisende i forhold til
social indstilling, fælles og demokratisk samvær og fælles ansvar for
områdets vedligeholdelse og børne-

6

Kilden 2017/2

TV-antenne: Nyt fibernet, ny YouSee-aftale eller individuelle aftaler?
Af Søren Borch, TV-antenne-gruppen
TV-gruppen har endnu ikke en klar indstilling til beboerne om fremtidens TV-/
antenneordning, men vi kan godt ridse
problemstillingen op.
Baggrund
Foreningens aftale med YouSee kan opsiges med et varsel på 9 måneder, tidligst 1. oktober til udløb pr. 1. juli 2018.
På den baggrund nedsatte generalforsamlingen i februar en arbejdsgruppe,
som i løbet af 2017 skal undersøge alternative muligheder, herunder en eventuel
ny aftale med YouSee.
Du kan følge gruppen på foreningens
hjemmeside under Din forening > TVantenne-gruppe.
Vi arbejder med TV- og radiosignal, såvel
i flow-form som via internettet, dvs at vi
også ser på bredbåndsforbindelser til internettet.
Verden har ændret sig
Verden har ændret sig siden den gang,
da vores nuværende system blev valgt:
 Færre og færre ser TV som i gamle
dage, dvs som flow-TV på netop det
tidspunkt, hvor udsendelserne
broadcastes.
 Flere og flere ser film, video og TV
over internettet, oftest streamet i forskudt tid.
 Folks behov for hastighed på internettet vokser. Professor Preben Mogensen skønner, at behovet for hastighed
vokser med 25-30 % hvert år. Det
svarer til, at vi hver især på 10 år skal
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have en forbindelse, der er 10 gange
hurtigere, eller på 5 år en forbindelse,
der er 3 gange hurtigere.
 Pga den teknologiske udvikling vokser
udbuddet heldigvis mindst lige så hurtigt, sådan at leverandørerne kan levere store hastigheder til billigere priser, såvel i luften, som via fiber, coaxantennekabler eller telefonledninger.
 Der er allerede nu billigere og bedre
løsninger end vores nuværende løsning, både hos alternative leverandører og hos YouSee.
Så det er umagen værd at tænke sig
om.
Alternativerne
Spørgsmålet er, hvordan vi skal have TV
og internet:
 kollektivt med fiberkabler, fx fra en ny
leverandør
 kollektivt via Coax-kabler fx via YouSee's nuværende antennekabler i vores kvarter
 individuelt via diverse ordninger
(mobil, YouSee, alternative leverandører over YouSee's kabler etc)
 eller noget helt andet.
Brugertyper
Vi arbejder pt med fire typer husstande,
bl.a. inspireret af spørgeskemaet, som
mange husstande har udfyldt:
 Basis: Ofte flow-TV, ofte internet
(men kun begrænset brug)
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 Mellem: Lidt flow-TV, men også større
krav til internetforbindelsen

ne de mest lovende alternativer. Vi er i
fuld gang med denne opgave.

 Stor: Sjældent flow-TV, men store
professionelle krav til internetforbindelsen

Processen

 Hyper: Aldrig flow-TV og enormt store
krav til internetforbindelsen.
Vi ser også på behov for telefoni og radio, samt kriterier som båndbredde, stabilitet, servicevenlighed mm.
Med udgangspunkt i disse og andre behov og kriterier vil vi forsøge at rangord-

Vi håber på at have et beslutningsgrundlag klart i løbet af sommeren, således at
foreningen kan tage stilling i løbet af efteråret. Det er nødvendigt, hvis vi vil
skifte til en ny løsning allerede i 2018.
Dine kommentarer
Kommentér gerne til gruppen direkte, på
Facebook eller på hjemmesiden.

Belysning, specielt om LED-pærer
Her en opdatering af energigruppens råd angående el-pærer
Af Ole Munck, Energigruppen
Når du næste gang skal skifte/købe en
pære, bør du overveje en LED-pære.
LED-pærer er blevet så gode i lyskvalitet
og desuden faldet så meget i pris, at
man nu kan anbefale dem som førstevalg til de fleste rum. De er stadigvæk
lidt dyre i anskaffelse,
men bruger
fem gange
mindre strøm
end glødepærer og holder
fem gange så
lang tid.
Der er tale om en stadig udvikling, så du
må vælge, om du vil skifte nu og spare
– eller købe hen ad vejen og få endnu
bedre (og billigere?) LED-pærer senere.
Generelt udgør belysning ca. 15% af en
families elektricitetsforbrug.
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Glødepærer er jo udfaset for fem år siden pga deres store energiforbrug. Kun
5% af energien blev omsat til lys, resten
til varme. De kan stadig fås i enkelte butikker. Det er ikke forbudt at have dem
eller at bruge dem.
Halogenpærer er billigere i indkøb end
LED, men har 5 gange kortere levetid
end LED, bruger næsten ligeså meget
strøm som glødepærer, så energiklasse
C udgår fra 2018. Men i farvetemperatur og farvegengivelse (se nedenfor) ligner de meget glødepærer.
Sparepærer burde efter nogens mening
aldrig have været indført: Længe om at
tænde. Dårlig farvegengivelse. De fleste
indeholder kviksølv, og hvis de går i
stykker indendørs, skal man lufte ud i to
uger. Udgår muligvis inden for et par år?
LED pærer: Man bliver nødt til at vænne
sig til, at man ikke kan bruge det gamle
begreb ”watt” mere (til andet end at se
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hvor lidt strøm pæren bruger sammenlignet med en glødepære). Den glødepære på 60 watt, som du brugte før, svarer
i lysstyrke til en LED-pære på 800 lumen, der kun bruger ca. 12 watt.
Når du skal købe LED-pærer, så skal du
holde styr på to nye begreber eller betegnelser: lumen og kelvin, ud over
energimærke A+.
1) lumen i stedet for watt. Lysstyrken
måles i lumen, dvs hvor kraftigt lyset er.
Indtil vi har lært at tænke i de nye værdier, må man gå efter en tabel som her:
watt svarer til lumen
40 watt

-

300-600 lumen

60 watt

-

600-900 lumen

75 watt

-

900-1.200 lumen

100 watt

-

1.500 lumen

Kig på den pære, du vil udskifte. Hvor
mange watt var den? Se i tabellen, hvad
det svarer til i lumen — og vælg hellere
et lidt for højt lumen-tal.
2) kelvin, som angiver farvetemperatur
dvs. lysets egen farve. Det varme lys, du
fik med glødepærerne, opnås fx ved
2700-3300 kelvin. Højere kelvin-værdier
angiver koldere, hvidere lys.
Kelvin-værdier på 3500-4000 giver mere
hvidt lys fx til skrivebordslamper. 40005000 kelvin virker mere aktiverende.
Dagslys midt på dagen er 5000 kelvin.
Et tredje begreb er farvegengivelse
eller lyskvalitet, som måles i Raværdier. Højeste værdi er 100 Ra. Høje
værdier 90 -100 Ra gengiver farver
bedst.
Det er et lovkrav, at LED til boligbelysning skal have en Ra-værdi på mindst
80. I almindelighed har det ikke den store betydning, men i visse situationer kan
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lave værdier give forvanskede farver.
Det gælder især sparepærer, fx i disse
situationer:
 Over spisebordet, så det røde oksekød
ikke ser fx orange ud.
 I badeværelset, hvor man fx lægger
make-up
 Og dèr, hvor du ser på tøj/farver.
Forbrugerbladet ”Tænk” har flere test af
LED-pærer. Ikke alle fabrikater er gode,
heller ikke kendte mærker. Funktionen
svarer ikke altid til varens egen deklaration af fx lumen mm. Generelt er IKEA’s
LED-pærer gode og relativt billige.
I øvrigt anbefales flere steder, at man
spørger forretningen, om pæren kan ombyttes, hvis lyskvaliteten eller lysstyrken
ikke svarer til det, du forventede. Tag
evt. den gamle pære med, så du kan få
noget, der svarer til den.
LED-pærer og sparepærer skal afleveres
på Genbrugsstationen.
Kilder:
 Tænk 2015 og 2016
 Energistyrelsens hjemmeside
www.sparenergi.dk/forbruger/el/
belysning/led
 Brochure ”NY PÆRE…”.
www.eniig.dk/media/3781/folderbelysning.pdf
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Sommerluk for fjernvarmen
V/Energigruppen
Sommerluk er i al sin korthed:
 Luk for "sommerventilen", så fjernvarmevandet ikke løber ind i varmeveksleren til radiatorvandet
 Sluk for el'en på afbryderen til cirkulationspumpen, som ellers sender radiatorvandet rundt i huset.
Det tager 30 sekunder, når man ved,
hvor afbryderen og sommerventilen sidder.
Det berører ikke det varme brugsvand.
Senest i løbet af maj måned bør du lukke
for "sommerventilen" på dit fjernvarmeanlæg. Man sparer i størrelsesordenen
1.000 kr pr år.

Læs mere på Strandvejskvarterets hjemmeside om hvordan og hvorfor. Se under
Dit hus > Energiråd.

Bygningsstilladser
Af Jørgen Fris Frederiksen, Materielgruppen
Der er stadig huse i vores kvarter, hvis
tage er mere end 105 år gamle, og som
trænger til vedligehold. Derfor var der
også i 2016 stort run på vores bygningsstilladser. Men det har været vanskeligt—selv for kendere—at finde ud af,
hvad der hørte til hvert stillads, således
som de
lå pakket
i den lille
garage.

FØR:
Garagen
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Derfor har Christian Corfixen og jeg bygget et halvtag i gården ved vores materielkælder i Hornemannsgade 2, så stilladserne nu er adskilt, og det bliver nemmere at gå til for de arbejdsomme.
Det var koldt og hårdt den dag, men vi
fik bevilget 12 alkoholfri øl og noget rødvin, som
vi har
varmet os
på siden.

EFTER:
Det nye halvtag
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De kom, de så, de spiste
Familien Munch/Skylv på Berggreensgade 20 har i fire måneder haft besøg af
tre lånehøns fra Miljøpunkt Østerbro
Af Per Munch, Berggreensgade 20
Det har virkelig været sjovt at have liv i
forhaven. Ikke bare hønsene, men også
de børn og voksne, der er kommet forbi
for at hygge og se til Frank, Karamel og
Putte.

Er du interesseret?
Læs mere her:
miljopunktosterbro.wordpress.com/
lan-en-cykel/lanehons/
Skriv til lama@miljopunkt-osterbro.dk
og kom på ventelisten. Der er lige nu
venteliste til lånehøns til og med oktober 2017.

Men okay, nu kan græsplænen så få lov
at komme sig, og mon ikke de har det
fint, hvor de nu er?
Men det er ikke nær så sjovt at lave
madrester længere.

Vi har også haft fornøjelse af at give vores – og flere naboers madaffald – videre
til de glade aftagere i bytte for æg. 2-3
lune, friske æg om dagen er det blevet
til.
Lidt hårdt var det, da den nye familie fra
Brumleby kom den første søndag i april
og halede af med vores fjerede venner.

Cykelanhængeren
klar igen
Foreningens cykelanhænger brændte ved et
uheld ned nytårsaften, men den er nu anvendelig igen.
Kontakt materielgruppen hvis du vil låne den.
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Byhusets fordele
Johan Alsøe, nyt bestyrelsesmedlem, valgte at flytte til Strandvejskvarteret,
fordi byggeforeningshusene er Danmarks svar på ”maisons de maître”
Af Ulla Liberg og Lise Fogh, Kilden

Når man spørger Johan Alsøe, hvorfor
han flyttede til Strandvejskvarteret,
svarer han, at det var byhuset, som tiltalte ham. Han tilbragte noget af sin
barndom i Bruxelles, og der er det almindeligt med ”maisons de maître”, dvs
by- eller borgerhuse med tre etager,
der som rækkehuse flankerer gaderne.
”Fordelen er, at man har sit eget hus og
samtidig bor i byen. Jeg undværer gerne en stor græsplæne”, forklarer han.
”Selv om man godt kan høre naboerne
og kan holde øje med, hvem der kommer og går, føles det alligevel bedre
end at bo i en lejlighed”.
Det sydligste medlem
af bestyrelsen
Det var kun et spørgsmål om tid, hvornår Johan ville stille op til bestyrelsen,
for han er en person, der er interesseret
i det, som holder fællesskabet sammen.
Han meldte sig til Affaldsgruppen og
havde et godt samarbejde med medlemmerne dér. Derfor ville han gerne hjælpe

 Johan Alsøe bor Landskronagade 20
 Han flyttede ind i 2005 med sin kone
Lisa og datteren Ella, nu 14 år.
 Johan arbejder som IT-konsulent i et
kinesisk software-firma
 Johan blev valgt ind i bestyrelsen ved
generalforsamlingen i 2017
 Hans ansvarsområder er TV-antennegruppen og Arrangementer

12

bestyrelsen ved at stille op. Han blev
valgt, og nu er han – sammen med Peter
Faurhøj – bestyrelsens repræsentant i
gruppen om TV-antenne. Desuden er
han med til at stå for bestyrelsens arrangementer.
Som husejer i Landskronagade ser Johan
Alsøe det desuden som en af sine opgaver, at være denne gades repræsentant i
bestyrelsen og forhindre, at Landskronagade bliver et ”udkantsområde” i kvarteret. Fx er de små forhaver – i Kildevældsgade og Landskronagade – en sag
for sig. Selv har han udnyttet forhaven til
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et lille drivhus, som leverer tomater og
chili. ”Det er jo sydvendt, så der er optimale betingelser”, siger Johan.
Han synes også, at der burde plantes
flere træer i Landskronagade, selv om
han godt ved, at der ligger for mange
kabler og rør i den nordlige side af gaden.

Et andet vildt forslag handler om baggårdene. ”Vi har en fantastisk udsigt,
fordi vi bor for enden af husrækken. Vi
kan se langs alle husene, og tænk, hvis
man slog alle baggårdene sammen til ét
stort grønt område …!”

Vigtigt med facaderegulativet
Johan er blevet overrasket
over, hvor mange mail man får
som medlem af bestyrelsen.
”Der er mange byggesager”,
fortæller Johan.
Han mener, at det er nødvendigt med regler og regulativer.
”Hvis man ikke sætter en standard, så bliver det en glidebane”, gentager han, ”og det
gælder om at bevare harmonien og bypræget i kvarteret. De
synlige træk, som er fælles for
husene, skal overholdes.”
Samtidig synes han, at man
godt kan drøfte, om der er
mindre detaljer, som man kan
ændre i facaderegulativet og
gøre det mere tidssvarende.
Som eksempel nævner Johan
afslutningen af skifferen ved
brandkammen: ”Her kunne
man vælge en mere vedligeholdelsesvenlig løsning – som i
Kartoffelrækkerne – hvor man
må bruge falset zink, i stedet
for at fuge”.
Parkering under torvet
Johan ville ønske, at der var en
stor, underjordisk parkeringsplads under torvet i Kildevældsgade – ”med en diskret
nedkørsel, selvfølgelig”, siger
han med et smil.
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Et liv i kvarteret: Glarmester Jørgensen
Inge Kjær, som er født i vores kvarter, fortæller her videre om livet i sidste
halvdel af 1900-tallet. I forrige nummer fortalte hun om butikkerne.
Af Inge Kjær, Sibeliusgade
Min far, Charles Jørgensen, blev født
i Ringsted i november 1896.
Hans far, som også var glarmester,
havde sin virksomhed i Nørregade.
Der var seks drenge og en pige i
hver ende. De fire af drengene blev
også glarmestre. Den ældste i Sorø,
min far på Østerbro, en tredie i LyngGlarmesterforretningen Landskronagade 14 i 1930’erne
by, og én overtog virksomheden i
Ringsted, da min farfar døde. Min far
værkstedsrum. I rummet til gården var
ville gerne have været snedker, ligesom
et stort reolsystem fra gulv til loft med
hans farfar havde været, men hans far
både vand-og lodrette hylder til glaslageville gerne have nogle billige lærlinge.
ret. I den del af rummet, der lå under
Kun to af sønnerne sagde fra, og blev
butikken, stod der et meget stort arhenholdsvis maskinmester og guldsmed.
bejdsbord. Det stod helt frit i rummet.
Ifølge en gammel kontrakt, jeg er i beDer kunne min far stå og arbejde med
siddelse af, købte min far i juni 1924 en
meget store ting. Men det morsomme
glarmesterforretning, beliggende i stuevar, at den store bordplade kunne løftes
tagen i Weysesgade 5. Senere lejede han
af, og inde under var der et billardbord.
en “rigtig” butik i Landskronagade 9, til
På væggen lige ved kældertrappen op til
venstre for porten. Til højre for porten lå
gaden var hængt en tavle med noget
grønthandleren Argentina. Min far fik ankridt. Det brugte min far, når han spillesat en ung dame i forretningen, og da de
de billard med sine venner. Han var bl.a.
så blev gift i 1932, købte han huset i
medlem af en klub bestående af glarmeLandskronagade 14/Weysesgade 2. Forstre. Klubben hed Pax, og de holdt regelretningen i nr. 9 blev senere til en cykelmæssigt klubmøder, men de holdt også
forretning.
mange fester, både ude omkring, men
også hos hinanden, og så var konerne
Det nyerhvervede hus blev indrettet såmed. Og af og til også vi børn. Jeg tror,
ledes: Butikken lå på hjørnet med udstilmin far var en af de sidste af mændene,
lingsvinduet ud mod Landskronagade.
men enkerne mødtes stadig, og så blev
Bag vinduet hen mod nr. 12 lå værkstemin far inviteret med.
det. Her var et stort hjørnearbejdsbord,
hvor den ene side var foran vinduet. Bag
ved værkstedet med vindue til gården lå
kontoret. Fra kontoret og butikslokalet
kunne man gå ud til en lille gang, hvor
der var installeret et lille køkken. Nede i
kælderen lå der under butikken et stort
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På 1. sal lå 2 stuer og køkken, og på 2.
sal badeværelse og 2 soveværelser, det
ene med et lille rum i skunken med tagvindue.
I dette hus blev min bror og jeg så født i
henholdsvis 1937 og 1935, og vi havde
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en pragtfuld barndom i det dejlige kvarter. Man skal tænke på, at Weysesgade
jo var en lukket gade, så vi kunne lege i
fred og ro. Efter at vores mor døde i
1953, havde min far skiftende damer til
at passe hus og forretning. Min bror blev
gift i begyndelsen af 1966, og værelserne på 2. sal blev så indrettet til dem,
indtil de fik råd til at købe et hus. Jeg var
flyttet hjemmefra i 1960 og boede med
mand og børn i Ordrup. De sidste år boede min far så alene i huset. Der var ikke
meget gang i selve forretningen mere,
men min far havde i alle årene haft kasernerne i området at passe. Jeg husker
fra min barndom, Ingeniørkasernen i Ryvangs Allé, Husarkasernen på Østerbrogade, Kastellet og Livgardens Kaserne.
Men jeg husker også, at han af og til var
ovre på Holmen. Gennem langt de fleste
år havde min far en glarmestersvend,
som hed Karlsen. Han var svensker.
I 1971 var hans helbred blevet så dårligt, at han indså, at han måtte tage afsked med det hus og det hjem, hvor han
havde levet i næsten 40 år. Da jeg var
advokatsekretær med speciale i ejendomshandler, blev vi enige om, at jeg
skulle sætte en annonce i Berlingske Tidende. Vi holdt åbent hus, og der var
flere, der var lidt interesserede, men de
eneste, der meldte sig til en egentlig forhandling, var et kollektiv. DET var vi ikke
interesserede i. Jeg havde netop dengang oplevet flere af den slags køb. Det
var altid unge mennesker, som ikke var
deres ansvar bevidst, og nogle forlod det
hele, og lod de andre sidde tilbage med
udgifterne. Min far var kommet på hospitalet, og da jeg besøgte ham, spurgte
jeg ham, om jeg skulle sætte en ny annonce i avisen. Så siger han pludseligt,
at skrædder Thomsen i Landskronagade
6 havde talt om, at han kendte en, der
var interesseret, og om jeg ikke kunne
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tage ind og tale med ham. Det gjorde
jeg så, og JA, det blev så gas- og vandmester Dyg Rasmussen, der købte huset
og indrettede sin butik i stueetagen og
beboelse ovenpå.
Da min far lå syg på hospitalet, spurgte
jeg ham også om, hvor vi kunne finde et
sted til ham at bo. Så begyndte han at
tale om, at jeg kunne kontakte fru Jensen i Heisesgade. Jeg anede ikke, hvem
fru Jensen var. Det var jo nogle år siden,
jeg var flyttet væk fra mit barndomshjem. Men så sagde han, at hun boede i
nr. 4, og at Ditte i Argentina vidste,
hvem hun var. Jeg fandt fru Jensens telefonnummer og ringede til hende, og
tænk, så sagde hun bare, at hun havde
ventet på at høre fra min far, men at hun
godt vidste, at han var syg. Så tog jeg
ind til fru Jensen i Heisesgade. Hun fortalte mig, at hendes mands søn og svigerdatter boede i stuelejligheden, men at
de var ved at bygge hus. Da hun gennem Argentina hørte, at min far ville
sælge sit hus, besluttede hun, at han
kunne overtage lejligheden i stuen. Hun
var vokset op i huset, og på et tidspunkt
havde man lejet et værelse ud til en ung
dame. Den unge dame blev senere min
mor, og i fru Jensens lillepigeøjne var
hun en
skønhedsåbenbaring,
og det havde hun aldrig glemt.
Så kom det
hele til at
passe, min
far flyttede

Inge foran
butiksdøren i
Weysesgade
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til Heisesgade og Dyg Rasmussen flyttede ind i mit barndomshjem med sin søde
kone og to dejlige døtre, og vi var til et
dejligt housewarminggilde, da de havde
fået indrettet sig der.
Jeg har ofte tænkt på, hvordan nogle
“tilfældigheder” kan føre til noget godt.
Min far nåede at bo der i næsten 3 år,
indtil han døde i januar 1974. Efter den
tid var der mange år, hvor jeg ikke kom i
kvarteret, men så i 1992 fik jeg en lejlighed i Andelsboligforeningen Borgervangen i Borgervænget (nu Sibeliusgade),
og jeg husker svagt, da dette hus blev
bygget i sin tid. Tove, min kusine, bor
her også, så vi er blevet naboer igen på
vore gamle dage. Også en slags
“tilfældighed”.
En lille morsom ting. Min mors moster,
som flyttede med ind på et værelse i
Heisesgade, hed Dagmar. Tante Dagmar
flyttede med, da mine forældre købte
huset, og hun var en fast bestanddel af
min brors og min barndom. Tante Dagmar var dværg og pukkelrygget. Min
bror Orla og jeg elskede, når hun fortalte
godnathistorier. De var altid bloddryppende og MEGET uhyggelige, men vi sov
alligevel godt bagefter. Og det var naturligvis en dyb hemmelighed mellem os
tre.
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Som jeg nævnte tidligere, har jeg sammen med Tove og min bror masser af
dejlige barndomsminder, med vidunderlige steder, hvor man kunne lege, f.eks.
nede på havnen, elevatorerne i Strandvejsgården, op til loftet og ned igen fra
den ene ende af ejendommen til den anden, tyvejagt om natten ved Schous
Sæbehus i Landskronagade. Der havde
været indbrud, så det troede vi, at der
nok kom igen.
Under krigen blev restaurant Fokina
sprængt i luften. Man mente, at restauratøren var tyskervenlig, fordi tyskerne
fra kasernen i Ryvangs Allé kom der.
Fokina lå på hjørnet af Strandvejen og
Strandvænget og var resterne af den
gamle Svanemølle. Tomten lå hen i flere
år, og der havde vi også en dejlig legeplads.
Tove og jeg husker også svagt, da de
smukke gamle lygtepæle i Landskronagade var gaslygter, og at der om aftenen
gik en lygtetænder rundt. Da lygtepælene i sin tid blev erstattet af mere nutidig
belysning, kunne min far købe den lygtepæl, der stod på hjørnet ved vores hus,
til en rimelig pris. Den kunne jo så sættes op ved havelågen, men det ville han
ikke. Jeg blev faktisk lidt sur på ham.
I artiklen om forretninger i Landskronagade i sidste nummer
glemte vi at fortælle,
at der på hjørnet af
Landskronagade helt
nede ved Strandvejen
ud for Teilmann i mange år stod en gammel
mand med en frugtvogn. Han stod der
dagen lang i al slags
vejr, sommer og vinter.
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Charles Jørgensen i aktion — med en cigar
i mundvigen

Når jeg tænker tilbage på de dejlige
barndomsår, myldrer minderne jo frem.
Blandt andet, at vi jo var mange børn i
Weysesgade. Der var legende børn det
meste af dagen, for mange af mødrene
var hjemmegående, og uanset at såvel
Toves som min mor havde nok at se til i
butikkerne, var de jo til stede. Min far
var også ofte hjemme ind i mellem, at
han arbejdede rundt omkring. Og jeg
mindes stadig hans kitfarvede kittel, som
han altid gik rundt med. Ikke alene var
den kitfarvet, den duftede også af kit.
Det gav mig en stor tryghed.
Til hverdag spiste vi altid varm mad kl.
11. Vi sad nede i kontoret, og bagefter
fik min far sig en middagslur på divanen,
der også stod i kontoret, og så hørte han
først radioavisen og dernæst middagskoncerten fra Wivex. Så var han klar til
at tage fat på arbejdet påny. Det skal
også siges, at han ofte stod og arbejdede
på værkstedet til langt ud på aftenen
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med bl.a. indramninger og diverse reparationer. Vores radio stod i kontoret.
Først nogle år senere fik vi en radiogrammofon oppe i stuerne på 1. sal. Jeg
husker, at min bror og jeg engang sad
på divanen og hørte radio. Så siger vi, at
vi ikke rigtig kunne forstå, at lyden sådan uden videre kunne komme et andet
sted fra og ind til os. Så sagde min far,
at nu skulle vi bare vente nogle få år, så
ville der også kunne komme billeder ud
fra radioen. Min bror og jeg så på hinanden og tænkte begge: “Vores far er
skør”. Men i 1948, da min bror var 11 år,
var han med spejderne i London, netop
på det tidspunkt, hvor de første Olympiske Lege efter krigen fandt sted, og den
familie, han boede hos, havde fjernsyn,
og det kom han hjem og berettede om.
De havde bl.a. set udsendelser fra legene. Det var jo meget stort for dansk
idræt i 1948, og vi var flere børn, der var
inde ved Hovedbanegården for at tage
imod sportsfolkene og følge dem hen til
Rådhuset, hvor de fik Rådhuspandekager. Det fik vi ikke. Men senere gik vi
over til Strandvejen og vinkede til en af
svømmepigerne, der boede i Svanebo
lige over for Landskronagade. Hun stod
ved vinduet og vinkede tilbage til os, og
senere var der asfaltbal på Nygårdsvej
lige neden for radiokommentator Gunnar
Nu Hansens vinduer.
Der er også mange erindringer fra krigsårene. Jeg husker den morgen, de tyske
maskiner fløj ind over København. Min
far fik meget travlt med at lave mørklægningsgardiner. Det skulle alle have.
Han var tillige husvagt, og skulle holde
øje med, hvad der skete i det område,
han skulle kontrollere. Da der kom gang
i sabotagerne, var der også mange vinduer, der gik i stykker. Så han og Karlsen havde virkelig meget, meget travlt.
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Beboerstafet

To musikere i komponistkvarteret
Hvordan er det at være musikerpar i komponistkvarteret — sådan spurgte
Marie Louise Nathan, da hun sendte beboerstafetten videre.
Af Helene Simonsen og Thomas Sandberg, H.C. Lumbyes Gade 36
Vi hedder Helene, Thomas og Ingrid, 37,
49 & (snart) 2 år og bor i H. C. Lumbyes
Gade 36, på hjørnet af Kildevældsgade,
som vi købte i 2014 efter at have boet
på 2. sal siden 2011. Thomas er dog
"veteran" i kvarteret, da han har boet
her siden 1997 og har to børn: Johan på
19 og Freja på 21.
Efter vi overtog huset, har vi været igennem den obligatoriske "køkken-alrumvægge-skal-ned-og-nej-hvor-skal-visamtale-og-hygge-os" manøvre samt lidt
brandkam og andre forefaldende håndværkerinvasioner.
Vi er meget lykkelige for at bo i kvarteret , og vi benytter os aktivt af alle de
lokale muligheder. Vi er begge aktive
vinterbadere, vi har madklub og nyder
de daglige møder med naboer og børn i
gaderne. Thomas løber med MCR Øbro
Players, som er en gruppe af morgenfriske m/k'ere, der hele året (du læste rigtigt) spæner et par gange om ugen med
afsluttende plask i Svanemøllen Havn.
Brrrrrrr!!!!
Vi er begge uddannede klassiske musikere og spiller hhv tværfløjte og slagtøj.
Sidstnævnte er vældig praktisk, når man
bor i Champagnegalop-gaden, og det har
de fleste nok også nydt godt af til nytårskuren!
Derudover har vi begge en Diplomuddannelse i Kunst- og Kulturledelse, men vores tilgang til at bruge musikken er ret
forskellig, når vi hver især udfolder os
som selvstændige freelancere.
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Thomas: I min musikalske verden er alt
i spil, og min opfattelse er, at musik findes overalt, hvor vi færdes og i mange
former. Man kan lytte til verden og lade
sig inspirere samt bruge de lyde og klange, der viser sig via ting og genstande,
som man møder på sin vej. Jeg komponerer også musik selv, men arbejder allermest med improvisation og det relationelle og interaktive rum, der opstår
mellem mig og publikum. Skuespil, performance, leg, klovneri og brug af stemmen er også i min værktøjskasse sammen med teknologi, udvikling af software, og hvad der i det hele taget åbenbarer sig som nye inspirerende muligheder. Senest ”sundhed” som jeg skal lave
oplæg om på Folkemødet i juni. "Music is
everything" sagde den amerikanske
komponist John Cage - og det er et dækkende mantra for min tilgang til musikken.
Helene: Tidligere spillede jeg meget i
symfoniorkestre og elsker også det store
repertoire af operaer og symfonier. Men
min passion har med tiden i højere grad
været at bringe den skønne musik ud til
andre mennesker end koncertsalsgængerne og lade flere og andre få indblik i
musikkens verden og musikeres måde at
arbejde på.
Det betyder, at jeg i snart ti år har haft
mit eget firma Keynote.dk, hvor jeg arbejder med musik og lederskab i virksomheder og organisationer. Det kan eksempelvis være, at vi undersøger, hvordan musikere arbejder med og uden diri-
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At åbne andres
øjne og ører
for den klassiske musik,
kombinere det
med læring og
samtidigt få et
indblik i andre
fag, brancher
og fagområder
er for mig en
fantastisk givende og meningsfuld måde
at arbejde på.

gent (leder), hvordan forskellige ledelsesstile påvirker vores arbejdsproces og
resultat, hvordan vi effektivt kan arbejde
frem mod et mål, hvordan vi kommunikerer, hvad der motiverer os etc.
Somme tider tager vi ud med en kvartet
og afholder en åben prøve, så deltagerne
på den måde får et indblik i, hvordan
musikere arbejder og ser, hvad de kan
lade sig inspirere og lære af i forhold til
deres eget daglige arbejdsliv.

Kalender
Fredag den 30. juni kl. 21.30
og
Fredag den 25. august kl. 19.45
Flagermustur i Fælledparken, arrangeret
af Miljøpunkt Østerbro. Mød op
på hjørnet af Jagtvej/Serridslevvej

I kvarteret bor
en del andre
klassiske musikere. Det vækker altid genklang at møde dem, høre dem øve eller
få et glimt af dem med cellokasse på
ryggen på vej til arbejde. Det bidrager
kun mere til ’hjemmefølelsen’, som dog i
mindst lige så høj grad opstår i hyggelige
møder på sandkassekanten, ved hønsehuset (Per Munch!) eller til de fine arrangementer året igennem.

Kildens
udgivelsesplan
Kilden nr. 3 udkommer i september
Frist for indlæg: 3. september 2017
Kilden nr. 4 udkommer i december
Frist for indlæg: 19. november 2017

Lørdag den 26. august kl. 14
Loppemarked i Berggreensgade
Lørdag den 26. august kl. 18
Sommerfest i Berggreensgade
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Formand
Benditte Skyhøj Olsen
Hornemansgade 22
T 3929 3968, M 2023 6216
benditte.olsen@gmail.com
Opgaver:
Facader, haver og hegn

Næstformand
Peter Faurhøj
Berggreensgade 12
M 2926 7827
mail@hottentot.dk
Opgaver:
YouSee; 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

Johan Alsøe
Landskronagade 20
Mobil: 5336 9119
johan(at)alsoe.com
Opgaver:
Arrangementer; arbejdsgruppe
vedr. radio- og TV-antenne

Flemming Toft
Niels W. Gades Gade 13
M 2673 5214
doctortoft@gmail.com
Opgaver:
Gader og fortove

Suppleant
Louise Garde Wibroe
Kuhlausgade 34
M 2969 6986
louise@wibroe.dk
Opgaver:
Gader og fortove

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

Hjemmeside

Lars Bjerregaard
Niels W. Gades Gade 44
T 2613 2600
lars.bjerregaard@hotmail.com
Opgaver: Kasserer,
Arrangementer

Søren Borch
Berggreensgade 50
M: 2025 7667
hjemmeside@strandvejskvarteret.dk
Opgave: Webadministrator for
www.strandvejskvarteret.dk

Lise Fogh
Berggreensgade 50
M 5090 9214
Opgave:
Redaktør Kilden (ansv)
kilden@strandvejskvarteret.dk
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Suppleant
Jesper Øland Petersen
Niels W. Gades Gade 53
Mobil: 2172 3616
jesper_oland(at)hotmail.com
Opgaver: Renovation;
affaldsgruppen

Ulla Liberg
Berggreensgade 54
T 3920 0757
Opgave:
Redaktør Kilden
kilden@strandvejskvarteret.dk

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
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Leder
Hvorfor har vi valgt at sætte vores træ
på torvet på forsiden? Det er fordi
Østerbro Lokaludvalg har valgt ni steder i
bydelen, som de har anbefalet kommunen, skal på listen over bevaringsværdige træer. Her er vores træ iblandt, og
det kan vi da kun være glade for. Måske
kunne der findes en løsning, så de mange ledninger, der nu skæmmer synet,
kunne komme væk, uden at lyset forsvinder?
Selv om vi er blevet spurgt flere gange,
har vi ikke ønsket at bringe annoncer i
Kilden. Men denne gang er en undtagelse. Vi har faktisk to ”jobannoncer”:

Der skal vælges to nye revisorer til
regnskabsmæssig og kritisk revision af
foreningens regnskab. Se bestyrelsens
beretning, side 3.
Desuden søger vi nye redaktører til
Kilden fra 2018, se side 15. Årsagen er,
at Ulla flytter efter nytår. Men Lise vil
gerne hjælpe de nye redaktører, evt. også med at sætte bladet op. Vi har været
glade for de seks års samarbejde med
hinanden og de mange beboere, som har
bidraget til bladet. En opgave, som vi
virkelig kan anbefale.
Så tænk over, hvem du kan opfordre til
at overtage opgaven - alene, sammen
eller i en gruppe.
Efterårshilsner
Lise og Ulla

Sommerfesten, august 2017: Dagen derpå
Foto: Esben Wolstrup
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Redaktion

Medlemsblad for Husejerforeningen
i Strandvejskvarteret

Lise Fogh (ansv) og Ulla Liberg

Udgives 4 gange om året. Oplag 420
Tryk: ACTUM
Tidligere numre kan findes på
www.strandvejskvarteret.dk
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Redaktionen sluttet 10. september 2017
Indlæg kan sendes til
kilden@strandvejskvarteret.dk
eller til redaktørerne —
se adresser på bagsiden.
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Nyt fra bestyrelsen
Nye regler fra kommunen om at sortere affald og dele affaldsbeholdere

Arbejdsgruppe om affaldshåndtering

Vi får denne delvise deleordning fra
2018.

Arbejdsgruppen er nu blevet bemandet
med deltagere uden for bestyrelsen, og
følgende er gået ind i arbejdsgruppen:

Obligatoriske beholdere:

 Christian Werenberg

 Dagrenovation-beholder (140 l, 190 l
eller 240 l) - tømmes hver uge (kan
ikke deles med naboen).

 Hans-Henrik Lindboe

 Papir-beholder (140 l) – tømmes hver
8. uge (kan fra januar 2018 deles
med naboen).
 Plast/metal-beholder (240 l) – tømmes hver 4. uge (kan ikke deles med
naboen).
Frivillige beholdere:
 Bio-beholder (140 l) - tømmes hver 2.
uge (dog hver uge i juni, juli og august), kan officielt deles mellem 2
husstande, men i praksis kan flere
husstande sagtens dele.
 Pap-beholder (240 l) – tømmes hver
8. uge (deles typisk mellem 2 husstande).
Kommunen har ændret reglerne
I juni-nummeret 2017 af Kilden oplyste
bestyrelsen, at Københavns kommune
på møde med bestyrelsen den 23. maj
2017 havde meddelt, at der ville kunne
etableres deleordninger mellem naboer
om bioaffalds- og metal/plastbeholdere.
Efterfølgende har kommunen truffet en
anden beslutning, og der vil ikke være
mulighed for at etablere deleordning om
metal/plastbeholdere. Kommunen har
truffet beslutningen uden på forhånd at
orientere bestyrelsen om dette, hvilket
bestyrelsen finder meget beklageligt.
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 Michael Quist.
Fra bestyrelsens side deltager Jan
Væver, Benditte Skyhøj Olsen og Jesper
Øland Petersen.
Arbejdsgruppen havde møde den 5. september 2017 og er nu ved at afdække en
række spørgsmål, herunder dem, som
kom frem på generalforsamlingen i februar 2017. Derudover er vi i dialog med
kommunen. Der er planlagt møder i
gruppen i efteråret.
Nye revisorer til foreningen
Som det bl.a. fremgår af referatet fra
årets generalforsamling, ønsker foreningens nuværende revisorer, Søren FriisMikkelsen og Jørgen Vestergaard, ikke at
fortsætte ud over indeværende regnskabsår, 2017, og der skal findes nye
revisorer senest til næste generalforsamling i 2018.
Da Søren Friis-Mikkelsen nu er flyttet, er
vi nødsaget til at fremskynde processen,
og derfor søges nye revisorer allerede nu.
Ifølge foreningens vedtægter skal revisorerne udføre både regnskabsmæssig og
kritisk revision, og derfor vil det være en
fordel, hvis de nye revisorer har arbejdet
med økonomi/revision, men det er ikke
et absolut krav.
Henvendelse til bestyrelsen, bestyrelsen@strandvejskvarteret.dk eller foreningens kasserer, Lars Bjerregaard,
lars.bjerregaard@hotmail.com.
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En ukendt oase – kun 500 m væk
Mellem fodboldbanen bag Kildevældsparken og busholdepladsen gemmer der
sig en lille oase, som man skal kende, for at finde. Her holder ”Øbro Økohaver”
til – vi besøgte dem en mandag formiddag
Af Ulla Liberg og Lise Fogh, Kilden
mellem haverne, kun en række fliser. I
hver ende af området er der et primitivt
fælleshus, hvor man kan trække ind, når
det regner, og her er køkken, hvor man
kan lave kaffe. Det er også her, foreningen holder sine møder. Desuden er der
et toilet, vandhaner og –slanger, et par
drivhuse og et stort skur, hvor de fælles
haveredskaber opbevares.
Medlemmerne af foreningen er meget
forskellige – både aldersmæssigt, socialt
og ikke mindst angående deres viden og
interesse for haver. Vi møder Ingrid og
Troels Toftkær fra Kildevældsgade, som
har haft have her i 12-13 år, som de
eneste fra vores kvarter.

Solen falder smukt ind, og skærmet af
hække på begge sider føler man sig, som
om man er kommet til et lille, frodigt paradis, selv om det kun tager syv minutter at gå hertil. Her ligger nemlig 32 nyttehaver, hver på ca 30 m2. Nu i sensommeren bugner bedene af høje vækster,
og meget er allerede høstet. Den våde
sommer har betydet, at mange rodfrugter er blevet store, mens fx tomaterne
har fået for lidt sol til at blive røde og
helt modne. Til gengæld står blomsterne
flot og lyser med hver sin farve – solsikkerne er vokset over mandshøjde.
Både blomster og grøntsager
Folk bestemmer selv, om de vil dyrke
blomster eller grøntsager, men de fleste
har valgt en blanding. Der er ingen hegn
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Faktaboks
”Øbro Økohaver” blev anlagt i 1994 som
et socialt initiativ – oprindeligt for at give
mentalt og fysisk handicappede (fra kollektivhuset på Hans Knudsens Plads) adgang til at dyrke jorden. Nu er det åbent
for alle – ikke bare fra Københavns kommune, men også fra tilstødende kommuner. Det koster 200 kr. i kvartalet at leje
en nyttehave.
Der er venteliste, som det koster 100 kr
om året at stå på. Den er ganske lang, og
det kan vare et år eller mere, før man har
chance for at få en have. Man henvender
sig til formanden Henrik Bøggild på
henrikboeggild@gmail.com for at blive
skrevet op.
Havernes adresse er Sibeliusgade 25,
2100 Kbh. Ø
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Troels er med i haveforeningens bestyrelse og har desuden været formand for
foreningen i 10 år. ”Her er mange forskellige skoler indenfor havebrug”, fortæller han, ”og ind i mellem dukker der
en ny metode op, som nogen så går meget op i. Fx er der mindst fem forskellige
typer grøngødning, og det diskuteres ivrigt, hvilken der er bedst. Desuden udveksles der frø – og der er stor sagkundskab til stede.”

Disse rør var tiltænkt folk i rullestol, som således kunne nå op og dyrke et lille stykke have

Det er lykkedes foreningen at få gjort kål
på dræbersneglene, men nu er der kommet en ny type invasive snegle – med
hus – som er lige så generende. Ingrid
viser, hvordan sneglene har spist noget
af rødbederne.
Ingrid fortæller: ”Når man kommer her
hver dag, følger man med i vejret og
årets gang i naturen. Her i haven er man
et helt andet sted, og efter et par timer
vender man tilbage til byen”.
Ingrid er kommet meget tit i haven, fordi
hun - i syv år - fodrede en vildkat, som
var flyttet ind under et af skurene. I begyndelsen var den meget sky, men efterhånden blev den mere og mere tryg – og
til sidst ville den gerne kløes af Ingrid.
Det viste sig, at den desværre blev syg,
og den døde for nylig.
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Faktaboks
Nyttehave betyder, at man ikke må have
et hus på jordloddet.
Det må man gerne i en kolonihave.

Økologi og demokrati
At haverne skal dyrkes økologisk indebærer, at man ikke må bruge jord eller
gødning, som ikke er økologisk. Nogle af
medlemmerne er meget strenge, mens
andre tager kravet om økologi lidt lettere. Et andet krav er, at haverne skal være forårsklare 1. maj, dvs klare til at man
kan så. ”Men det med forårsklar kan jo
defineres forskelligt”, siger Troels med et
smil.
Som formand for bestyrelsen har han
oplevet brugerdemokratiet i mikroformat
på godt og ondt. ”Her er alle demokratiets problemer. Folk har forskellige grader
af interesse, kundskab og energi med
hensyn til havebrug og fællesskab. Der
er konflikter om de fælles ting eller om,
at nogle planter i én have skygger for en
anden have. Men det er meget sjældent,
at nogen bliver smidt ud, fordi de ikke
passer deres have.” Han skynder sig at
tilføje: ”Samtidig er det et meget hyggeligt og fredeligt sted, hvor man går og
nusser i sin have og snakker med de andre.”
Det står i vedtægterne, at formålet med
foreningen er at dyrke jordstykkerne og
at tage del i det sociale fællesskab. Der
er en årlig generalforsamling, og desuden er der to arbejdsweekender om året,
hvor de fælles arealer bliver passet. Der
er fx to drivhuse med vindruer med mere
og nogle fælles frugttræer.
Vi forlader oasen med en pose fuld af
store, nyopgravede rødbeder og en dusk
purløg hver.

5

TV og bredbånd
Ny lovgivning, øget behov for båndbredde og alternative løsninger
Orientering fra TV-antenne-gruppen af Søren Borch
TV-antenne-gruppen arbejder med at
finde kvarterets fremtidige løsning på TV
og bredbånd, idet den nuværende foreningsaftale med YouSee kan opsiges til
1. juli 2018.
Vi ser altså på foreningsaftaler om dels
at modtage almindelig, gammeldags TV
over en fælles antenne og dels at være
koblet på internettet via en bredbåndsforbindelse (en forbindelse med stor datatransmission).

Læs også Kildens juni-udgave. Dér står
der allerede en del om gruppens arbejde.
Alternativerne fremover
Gruppen har identificeret fire typer løsninger:
1. YouSee coax løsning: Fornyet aftale
med YouSee via deres TV-antennekabler, dvs de kabler, som vi allerede
alle sammen har, og som er lavet som
coax-kabler, dvs metalledninger indpakket i en magnetfeltsbeskyttende kappe.
Vi vil så få 2 års formel binding ad gangen. Det kræver ikke udskiftning af kabler og normalt heller ikke af diverse bokse og modems. Lidt lavere abonne-
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mentspriser end i
dag. Den enkelte
husstand kan frit vælge at tilmelde sig TV
og bredbånd.
Husstanden kan opsige sin aftale med 1 måneds varsel. Husejerforeningens forpligtigelse til et minimumsantal ophører. YouSees seneste
investeringer i infrastrukturen vil med
stor sandsynlighed fremtidssikre kapacitetsbehovet på bredbånd med 1Gbps og
senere 10 Gbps.
2. Fiber-løsning: Kræver installering af
nye glasfiberkabler på husvægge parallelt med YouSee-kabler. Fiberkabler sender lyssignaler i stedet for elektriske signaler og er derfor mindre sårbare for
magnetiske forstyrrelser og signalsvækkelse over længere afstande. Foreningen
vil eje kablerne efter 5-10 år, hvilket giver mindre leverandørbinding.
Fiberteknologi er
teknisk set mere
stabil og fremtidssikret end
coax-teknologi.
Aftale kan indgås med én af flere alternative leverandører. Foreningen (og dens husstande)
er forpligtet til at betale til kablingen og
bredbåndsservicen de første 5-10 år.
Løsningerne er tilknyttet TV-pakker mm
lidt a la vores nuværende foreningsløsning, mere eller mindre valgfrit.
3. Content-indkøbsforening: Foreningen ændrer ikke på kabler, men forhandler foreningsrabatter hos flere leve-
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randører af TV-indhold, internetbredbånd, streaming-tjenester etc. Leverandørerne kan sende over YouSees
kabler eller trådløst eller via telefonledningerne. Løsningen giver mindre leverandørbinding. Husstande kan frit aftale
levering af indhold hos den leverandør,
de foretrækker, eller helt lade være. Man
kan få levering af tredjepartsydelser
over YouSees coax-kabler.
4. Individuelle løsninger: Vi dropper
helt foreningsløsninger fra sommeren
2018, installerer ikke ny fiber, og forlænger ikke YouSee-aftalen. Hver husstand finder egne løsninger, over YouSees kabler eller trådløst eller via telefonledningerne. Ordningen giver stor frihed til, at beboerne kan tilpasse løsninger til deres individuelle behov. Der er
dog ingen grupperabatter eller andre
kollektive fordele. Foreningen skal ikke
opkræve kontingent til antenneforhold
eller i øvrigt bruge tid på sagen.
Hvilken af de fire løsninger er
bedst?
Alle fire typer er fuldt mulige, men de
har forskellige fordele og ulemper.
Man kan ikke sige, at én af løsningerne
er objektivt set bedre end de andre for
alle foreningens husstande.

Med markedets nye fleksibilitet, bl.a.
drevet af ny lovgivning, så kan man i ret
høj grad kombinere løsningerne og hente
det bedste fra dem alle. Man skal bare
holde tungen lige i munden, når man
forhandler, og når man kommunikerer
ud til beboerne.
Ny lovgivning
Pga ny lovgivning fra 2016, så kan en
antenneforening ikke forpligte sine husstande til bestemte TV-pakker.
Men foreningen kan godt købe ny kabling kollektivt og dermed forpligte medlemmerne til at betale for det kollektivt,
og dermed for bredbåndsforbindelse til
internettet. Det forudsætter blot en normal godkendelse på en generalforsamling.
Bredbåndsløsninger i dag i vores
kvarter
Nogle har tredjeparts bredbåndsforbindelser til internettet via YouSees coaxkabler.
Andre har mobile bredbåndsløsninger, fx
sammen med deres mobiltelefonabonnement.
Flere beboere i kvarteret får deres bredbånd betalt af deres arbejdsplads. Typisk
er det løsninger over xDSL-systemet,
dvs over telefonledningerne.
Svanemøllegårdens analyser af fiber
Vi har været heldige at få en kontakt til
Svanemøllegården på Strandvejen lige
nord for jernbanen. De har pt YouSee og
coax-kabler, som ejes af YouSee. De
overvejer at etablere deres eget fiberbaserede bredbåndsystem, mens TV tænkes forsynet med en gratis/billig pakke
via luftantenner. De har indhentet 11
tilbud, som de delte med os. Det er en
stor hjælp for os i vores fortsatte arbejde, da det afdækker en række centrale
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problemstillinger og samtidig giver os en
fornemmelse af prisforskellene, med fokus på fiberløsninger.

 2 års formel binding, men husstande
kan opsige deres TV- og bredbåndspakker med én måneds varsel.

Kartoffelrækkerne har fået fiber

Indgåelse af en opdateret aftale med
YouSee forhindrer ikke muligheden for
for eksempel en fiberløsning senere hen.

Fra januar 2016 har Kartoffelrækkerne
fibernet fra Fibia. Tidligere var Kartoffelrækkerne opdelt i en række antenneforeninger. Den nye fælles foreningsløsning
omfatter bredbånd, TV og telefoni. Fiberkablerne blev lagt i efteråret 2015. Se
www.kartoffelraekkerne.dk/ om Antenneforeninger og www.kartoffelraekkerne.dk/?Fibia.
Vi vil følge op hos Kartoffelrækkerne på,
om de tidligere havde YouSee, hvad er
deres nye pris, hvem ejer kablerne, deres grad af valgfrihed, og om de har haft
bøvl med den nye fiberløsning.
YouSee har givet os et nyt tilbud på
coax
YouSee har sendt os et tilbud om en opdateret aftale:
 Opsigelse af den gamle aftale straks i
stedet for først til næste sommer
(mod dog at indgå en ny aftale).

Udrulning af eventuelle nye fibre må forventes at tage 1-2 år at realisere fra beslutningstidspunktet.
Beslutningen om eventuelt straks at indgå en opdateret aftale med YouSee afventer en afklaring af, om forudsætningerne ovenfor faktisk er dækkende, samt
bestyrelsens stillingtagen.
Bredbånd vigtigere end TV-pakker
I gruppen taler vi mere om bredbåndsforbindelsen til internettet end om TVpakkerne. Det skyldes flere forhold:
 Udbuddet af TV-pakker er alligevel
ikke så afgørende forskelligt fra den
ene leverandør til den anden, hvad
angår indhold.
 TV-forbrugere går alligevel i stigende
grad væk fra flow-TV-pakker og over
på streaming mm.
 TV-grossisterne, dvs leverandørerne
af pakkerne, svækkes efterhånden af
TV-udbydernes app's og andre former
for direkte distribution over internettet til forbrugerne.

 Billigere priser (lidt billigere end nuværende priser).
 Nye, bedre services (bedre TV-boks,
antivirus, mm).
 Beboerne kan straks høste fordele,
som YouSee tilbyder nu i sammenligning med den eksisterende aftale.
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 Teknologiudviklingen og nye forretningskoncepter stiller stigende krav til
bredbåndshastighederne. For eksempel kommer film i højere opløsning, vi
får 3D-video, vi holder virtuelle møder
i en mixed reality verden, VRturistrejser vinder frem, stemmestyrede e-assi-stenter à la Amazons
Alexa bliver vores nye browsere, telemedicin bliver mere udbredt, 3D-spil
bliver endnu mere udbredt, og IoT =
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Internet of Things kobler
alskens hardware over internettet.
 København satser på at
blive en moderne smart
city, og man må forvente,
at et kvarter som vores vil
være med på den bølge på
en eller anden måde.
Vi nærmer os
en forhandlingsfase
Vi overvejer, om vi skal indgå
en bedre aftale med YouSee
straks. Der er en række fordele
at hente ved det.
Vi fortsætter under alle omstændigheder
med analyser og indhentelse af tilbud på

alternative, langsigtede løsninger frem
mod generalforsamlingen 2018.

Projekt kældervæg færdigt
Sidste kapitel i føljetonen om Jørgens væg i kælderen
Tekst og foto af Jørgen Frederiksen , Kildevældsgade 9
I denne sommer har jeg endeligt afsluttet projektet med vores kældervæg. Som
tidligere nævnt, har jeg renset væggene
helt ned ind til stenene, og berappet dem

Før

Jernoxyd giver kalk denne rødbrune farve der kendes på mange gamle huse.
Kalk er jo et ideelt produkt, fordi det er
diffusions åbent, væggen kan ånde, og
gennemtrængende fugt sprænger ikke
væggens overflade. Hydraulisk mørtel og
kalk er en vældig god sammensætning,
Denne proces kan kun gennemføres, når
væggen ar renset for plastikmaling.

Efter

med hydraulisk mørtel. Derefter kalkede
jeg væggene med kulekalk. Inspireret af
samtale med en alsidig håndværker lærte jeg, at man kan indfarve kalk med
jernoxyd.
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Sommerhilsen fra Haveklubben
Af Kirsten Bruus, Haveklubben
Hvilken sommer. Ikke megen sol eller
særligt høje temperaturer, men en masse regn, hvilket jo naturligvis har medført fantastiske, blomstrende haver!
Den anden årlige Haverundtur
Den 9. juli afholdt Haveklubben sin anden årlige Haverundtur i kvarteret.
Haverne er forbedret i løbet af det forløbne år - tak for alt det kreative og hårde arbejde.
HCL 42, mest børnevenlige have,
familien Nathan

dertegnede. Vi bedømte haver med mere
end 50% græs/beplantning og passende
størrelse af planter og hygge. Derefter
gjorde vi vores bedste for at indføre kategorier, som alle kunne deltage i: traditionelle haver, hjørnehushaver, små haver, moderne/istandsatte haver, og

BGG 60, bedste hjørnehushave,
familien Graugaard og Sforzini

Havekomitéen bestod i år af Malene,
Dan, Ella (der repræsenterede kvarterets
børn), Christel (vinder fra 2016) og un-

HG 41, bedste istandsættelse, Susanne
Züberlein og Peter Lambert

temahaver (fx farve eller klassisk stil). Vi
udvalgte seks vindere og to hædrende
omtaler. Vi håber, at du vil tage en tur
rundt i kvarteret og nyde de mange
smukke haver i fuldt flor.
NWGG 29, Vintage roser, Britta Hansen
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Kontakt
Endnu en gang tak til alle, der investerer
en enorm mængde tid på at skabe og
vedligeholde deres haver, og dermed bibringer skønhed og værdi til vores kvarter. Langsomt men sikkert vil vores kvarter blive kendt som havekvarteret og blive en særlig del af København. Hvis du
vil deltage i et af Haveklubbens møder
eller komme på dens mailliste, så kontakt venligst Kirsten Bruus på mail
Haveklub@gmail.com.

KLG 48, hvid have

De hædrende omtaler gik til:
HCL 9 og HCL 49.
Haveklubbens kommende planer
Da mange af kvarterets huse har så dejlige haver, vil vi gerne skabe en forbindelse til Danish Gardens (www.
danishgardens.dk/) og anmode om at
blive inkluderet i deres havevandringer.
Vi efterlyser frivillige i kvarteret, som
kunne tænke sig at hjælpe med dette
projekt.
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BGG 19, bedste lille have
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Beboerstafetten

Velkommen til Redeligheden
Af Christina Holm, Berggreensgade 8
Vi har boet i “Redeligheden” (et tidligere
kollektiv i Berggreensgade 8) i 10 år.
Havnede her lidt ved et tilfælde, da vi
skulle finde vores nye bolig efter lidt for
lang tid i Virum. Huset blev ved med at
dukke op i vores søgekriterier og efter at
have kigget på en hel del klassiske lejligheder på indre Østerbro, insisterede
Jimmy på, at vi kørte igennem kvarteret
og tjekkede ud, hvad det var for et sted,
da ingen af os kendte eller havde hørt
om Komponistkvarteret ved Svanemøllestationen.
Så en kold og grå januardag trillede vores gamle Peugeot op og ned af gaderne, og vi var hooket med det samme.
Antallet af børnecykler og børn, der legede på vejen, overbeviste os og vakte
minder fra barndommen i forstæderne i

Redelighedens beboere:
 Karla, 5 år - bedre kendt som
Superkarla - en blanding mellem
Pippi og Ronja Røverdatter
 Albert, 7 år - går i 2. klasse på
Bordings. Elsker fodbold
 Emil & Kristian 17 år - går i samme
klasse i 2g på Gefion. Elsker skateboard, Netflix og øl
 Jimmy - stifter og partner i Copenhagen Game Lab, der udvikler
læringsspil
 Christina - selvstændig coach,
terapeut og facilitator
 Helle - Dataanalytiker og vores super søde underbo, der har boet i
Redeligheden i et år.
70’erne til live. Ren idyl. Og da det samtidig gik op for os, at stranden ville åbne
den sommer, vi ville flytte ind, var det
ikke svært at skrive under på kontrakten.
Huset passede perfekt til os i starten,
hvor de faste beboere talte en voksen
(Christina) og to børn (Kristian og Emil).
Jimmy arbejdede og boede i Tyskland de
første år, hvor han var kaptajn på luksussejlbåden Thula. Han gik først i land
en måned før, Albert blev født, og med
to ekstra beboere begyndte pladsen at
blive trang. Og siden da er Karla kommet til. Og Bella - vores super søde og
temmelig energiske labrador. Så man
kan roligt sige, at vores få kvadratmeter
bliver udnyttet til det yderste, men for-
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delene ved at bo her, overstiger langt
den udfordring, vi har med pladsen.
Blandt andet er vi super glade for vores
seje og søde cello- og violinspillende naboer. Det er ret magisk at høre de klassiske toner fra begge sider i Berggreensgade, da ingen i vores hus har en tone i
livet. Bedre var det dog, da familien
Brantelid i nummer 6 havde deres børn
boende hjemme. Det betød nemlig, at
Ingemar havde øvelokale bag væggen til
vores toilet, og dette gav i sagens natur
nogle helt unikke toiletbesøg for os. Nu
må vi nøjes med de klassiske toner fra
stueetagen. Og det er da bedre end ingenting.
Vi synes også, at det er et kæmpe privilegium at være en del af det sociale fællesskab, hvor vi bare kan træde ud af
vores hoveddør, og så er der legekammerater til både børn og voksne. For ikke at tale om alle de fine og hyggelige
arrangementer, der følger årets gang i
kvarteret. Topscorerne her i huset er
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børnenes dag, loppemarked/sommerfest
og halloween, men vi er selvfølgelig også
at finde til fastelavn, julemarked og
(nogle gange) nytårsfyrværkeri og nytårskuren. Stor tak til alle jer, der får alt
dette til at ske år efter år.
Når vi nu ikke kan finde ud af at flytte
væk, har vi fundet ud af at skaffe ekstra
plads på andre måder. Blandt andet er vi
med i en delebåd (Aphrodite 101), der
ligger i Svanemøllehavnen, og som vi
deler med tre andre familier. Båden giver os nogle dejlige ture på Sundet, kapsejlads om onsdagen, og så elsker ungerne at være på småture i den om
sommeren. Og som om ét gammelt hus
ikke var nok, så købte vi i foråret et
gammelt hus mere. Vores eget fristed
som er et stråtækt husmandssted fra
1836 i Kulhuse. Her har vi fået alle de
m2 både ude og inde, som vi mangler i
Redeligheden, så nu bliver vi nok for
evigt i vores lille, dejlige byhus.

13

Brøndrensedag den 29. oktober 2017
Af Susi Hjorth Bærentzen, Kildevældsgade 1
Få renset dine brønde på den fælles
brøndrensedag og benyt muligheden for
et par hyggelige timer med dine naboer :0)
Tid: Søndag den 29. oktober
kl.10-13.
Sted: Hos Susi Hjorth Bærentzen,
Kildevældsgade 1, 1. sal.

 Brøndrenseskovl: Lang stang med
kugleformet skovl for enden, hvor
skovlen kan åbnes og lukkes.
 Spand: Til at hælde affald i, samt filter
(se forklaring på hjemmesiden).
 Koben, stor skruetrækker, papegøjetang mm til at løfte dæksler og løsne
nedløbsrøret.
 Arbejdshandsker og plastikhandsker.

Tilmelding: Senest d. 22. oktober
på susibaerentzen@gmail.com

 Et par plastikposer til drænet affald,
som skal smides i skraldespanden.

Du skal tilmelde dig til brøndrensedagen af hensyn til planlægningen.

Energigruppen sørger for et mindre antal
fælles arbejdsredskaber.

Husk at angive navn, adresse, e-mail
og telefon.

Gør-det-selv-vejledninger

Program

Forbered dig meget gerne ved at læse
vejledninger og se videoer.

Dagen indledes med en kop kaffe, hjemmebagte boller og en lille bitter til at
starte dagen på.

Du finder dem på hjemmesiden:
www.strandvejskvarter.dk > Dit kvarter
> Afløb: Kloak, brønde, rotter, oversvømmelse.

Her vil vores brøndrenseeksperter give
jer instruktioner, inden I bliver fordelt i
mindre grupper og sendt ud for at rense
jeres brønde i fællesskab.

Her finder du artiklen "Brøndrensning:
Tømme sandfanget mm (vejledning)" og
link til en række illustrative videoer.

Når brøndene er renset, mødes vi igen
for at rense og aflevere udstyr og
nyde en kold sodavand/øl til dagens røverhistorier om kæmpefangster.
Udstyr og forberedelser
Det er vigtigt, at du/I selv på forhånd har renset stedet omkring
dine brønde.
Hav meget gerne følgende klar
hjemme hos dig selv i det omfang,
du har adgang til udstyret:

14

Kilden 2017/3

Kilden søger nye redaktører i 2018
Vil du bestemme, hvad der skal stå i Kilden i fremtiden, så har du chancen nu
Af Lise Fogh og Ulla Liberg, Kilden
Du kan gøre det alene, slå dig sammen
med en anden, eller danne en redaktionsgruppe, som løser opgaven i fællesskab.
Opgaven består i at planlægge, skrive,
redigere og layoute Kildens fire årlige
numre med et gennemsnit på 20 sider,
incl. for- og bagside.
Trykningen foregår på et professionelt
trykkeri, og der er aftale med unge fra
kvarteret om at uddele bladet.
Til dækning af telefon, egen trykning,
fortæring ved møder mv. er der et beløb
på 5.000 kr. (i vores tilfælde delt).
Vi har været redaktører i seks år, og de
tilbagemeldinger, vi har fået, peger på,
at der samtidig med livlig kommunikation på Facebook og hjemmesiden er brug
for et blad, som bringer fortællinger, og
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som bevares for eftertiden. Det gælder
både den nuværende og tidligere historie
om Komponistkvarteret. Bladet kan også
være med til at støtte fællesskabet i vores kvarter.
Hvis du har lyst til opgaven eller har flere spørgsmål, er du velkommen til at
henvende dig til os. Det ville være dejligt
at kunne præsentere den/de nye redaktører på generalforsamlingen i februar
2018.
Vi er ikke blevet kede af at arbejde med
Kilden, men den ene redaktør, nemlig
Ulla Liberg, flytter herfra med sin mand
ved årsskiftet. Lise tilbyder at hjælpe de
nye redaktører i gang - fx med layout.
Kontakt os på kilden@strandvejskvarteret.dk
eller direkte til os, se bagsiden.
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Kan du lide jazz, så kan du ti
gange om året lytte til levende
musik i Krudttønden
Af Lise Fogh, Kilden
- Når vi går hjem efter en dejlig jazzaften i Krudttønden, siger vi til hinanden: Bare der var endnu flere, der fik
den gode oplevelse. Tag nogle venner
med, få snakket og hørt musik – og måske endda danset. Et succeskriterium for
en rigtig god aften er, at der er folk, der
danser.
Sådan siger Esben Wolstrup fra H.C.
Lumbyes Gade 2. Han var med til at
starte Østerbro Jazzklub i 1993 sammen
med nogle venner – og klubben lever
stadig i bedste velgående.
Alle ti årlige arrangementer, fem om foråret og fem om efteråret, foregår i
”Stalden” i Krudttønden. —Det er et hyggeligt lokale, og man er tæt på musikken
uanset, hvor man sidder, fremhæver Esben. Vi prøver at skabe en klubstemning
med små, runde borde, dæmpet belysning og levende lys. Øl, vin og vand kan
man købe i baren ved indgangen.

Faktaboks

 Medlemskontingent: 150 kr/år
(hvis du melder dig ind efter 1. august
er kontingentet 75 kr)

 Entré som medlem: 80 kr
 Entré som gæst: 120 kr
Læs mere på 2100jazz.dk
Her finder du programmet for resten af
året og anvisning på, hvordan man melder sig ind. Som medlem får du mail om
programmet og information om orkestrene. Desuden kan du besøge andre jazzklubber til medlemspris (hvis klubben er
med i samarbejdet).
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Det er gratis at leje lokalet i Krudttønden, og desuden får klubben tilskud fra
Statens Kunstfond og Københavns
Musikudvalg. Kontingent og entreindtægter kan nemlig ikke alene dække udgifterne til musikerne.
Klubben har en musikkoordinator, som
tager rundt og lytter og finder nye orkestre. Ind i mellem slår flere klubber sig
sammen og inviterer store navne – også
fra udlandet. Og tre gange har Østerbro
Jazzklub sammen med alle de østdanske
jazzklubber arrangeret en stor koncert i
Odd Fellowpalæet eller på Nationalmuseet i forbindelse med Copenhagen Jazz
Festival.
Gerne nye, unge medlemmer
Esben indrømmer, at de fleste, der kommer, er gråhårede. Mange unge foretrækker en anden musikgenre, men nogle kender den nyere jazz. Klubben prøver
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derfor at tiltrække et yngre publikum
ved at invitere en ny generation af orkestre.
– Når vi har et af de yngre orkestre, fx
Jazz5, Secondline eller Brassflavour, så
kommer der flere unge, men de unge er
flygtige, forklarer Esben.
Østerbro-klubben har fastholdt en gammel tradition, nemlig at have et arrangement 2. juledag. Det plejer at være en
stor dag med mange gæster, og den dag
er der også lotteri. Så hvis du er blevet
træt af familien og julemaden, så kom til

Østerbro Jazzklubs program for 2017
Lørdag 16/9 kl. 20: Ricardos Jazzmen
Lørdag 7/10 kl. 20: Gentlemen & Gangsters
Lørdag 28/10 kl. 20: Olivier Franc Quintet
Lørdag 18/11 kl. 20: Miriam Mandipira &
her Danish Friends
Tirsdag 26/12 kl. 15.30: Norbert Susemihl’s
Joyful Gumbo

jazz i Krudttønden den 26. december kl.
15.30. De andre spilledage i 2017 kan du
se herover og på 2100jazz.dk – de annonceres også i Østerbro Avis.

Julestemning i Strandvejskvarteret
Traditionen tro starter julen med Julemarkedet sidste søndag i november
Af Susanne Mortensen, Charlotte Carson og Julie Mose, Weysesgade
Julemanden kommer på besøg, og der vil
være boder med gløgg & æbleskiver, juletræer, hjemmelavede julegodter &
håndarbejde.
Lokalbolig Østerbro har igen i år lovet at
servere kaffe til hele herligheden. Dagen
afsluttes med vores smukke Luciaoptog.

Vi håber, at alle I gode mennesker, der
var med til at give markedet den helt
rigtige stemning sidste år, vil være med
igen. Vi har udvidet antallet af boder, så
endnu flere kan være med.
Skriv eller ring til os, hvis du har mod på
en bod, har gode ideer eller vil hjælpe
med planlægningen.
Praktisk information
Julemarkedet afholdes søndag den 26.
november fra 14.00-17.00 i Weysesgade (Sydenden).
Alle er velkomne til at deltage med en
bod, henvendelse herom til Susanne,
Weysesgade 23, på tlf. 2281 8722.
Vil du være en del af årets Luciaoptog?
Skriv til Julie, Weysesgade 22, på tlf.
5365 8551.
Hjælp med alt det praktiske, teltopsætning osv. Henvendelse til Charlotte,
Weysesgade 21, på tlf. nr. 3079 1338.
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Du skal snart se på dit varmeanlæg
Viceværttips fra Energigruppen, af Søren Borch
Du skal vinteråbne i oktober
Vi har alle et fjernvarmeanlæg i kælderen, og nu, hvor vinteren nærmer sig,
skal radiatorvandssystemet igen være
varmt.
Tre vandsystemer
Ja, der er tre typer vand, som løber helt
og totalt adskilt:
 Fjernvarmevandet fra fjernvarmeværket.
 Brugsvandet fra vandværket.
 Radiatorvandet i vores eget lukkede
system.

Det er ikke så svært. Hvis du vil et spadestik dybere ned, så se følgende artikler
på hjemmesiden *:
 "Vinteråbne. Tænd for varmen efter
sommeren ca 1. okt. Spar stadig
energi."
 "Fjernvarmeanlægget, vejledning",
som linker til fine videoer hos HOFOR.
Dér finder du masser af gode vejledninger til at gøre-det-selv. Med denne indsigt kan du løbende justere dit anlæg.
Regulere temperatur og tryk
Temperaturen kan du påvirke:
a. varmt brugsvand holdes på 55oC, og
b. radiatorvandet justeres afhængigt af
udetemperaturen, begynd på 40oC.
Trykket skal du normalt kun kontrollere
på radiatorvandet.
Skal jeg bare købe et nyt anlæg?

De tre vandsystemer i kælderen

Hvordan vinteråbner jeg?
At vinteråbne betyder at sætte varme på
radiatorerne. Der er jo varme på de to
andre systemer hele året.
Den korte - og oftest tilstrækkelige - vejledning til at vinteråbne er:
1. Åbn for sommerventilen.
2. Tænd for cirkulationspumpen til
radiatorerne.

Hvis du har problemer med vinteråbningen og spørger en VVS'er, så har du stor
sandsynlighed for at få et svar à la "Dit
system er jo gammelt. Der er nye regler
nu. Så får du det hele på plads på én
gang". Og det er nogle gange rigtigt.
Men oftest er det billigere (i kroner og
CO2) bare at justere anlægget og få repareret eventuelle fejl.
Alle de frække ord
Skal delene være splittet ud på væggen,
så man let kan overskue og reparere
det, eller skal de være samlet i én enkelt
unit, der ligner et højt køleskab og fylder
mindre? Eller en to-delt mellemting?

3. Tjek at radiatorvandstemperaturen er
lav.
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Unit-anlæg

Splitanlæg

VVS'eren vil foreslå en unit eller to-delt,
da det er simplest for ham at installere
som nyt.

 "Diagram for fjernvarmeanlæg. Plus
lidt om fejlfinding." Her kan du finde
sommerluk-ventilen mmm.

Hvis han kun skal reparere, vil han imidlertid glæde sig over et split-system.

Hvis du er i tvivl

Se forklaring på split, indirekte opvarmning, to-strengsanlæg, beholderstørrelse, etc, samt en masse argumenter for
og imod hver slags opbygning af systemet i disse artikler *:
 "Varmeanlæggets opbygning. Hvad
betyder split, to-strenget, indirekte,
....". Fra denne artikel kan du downloade en meget illustrativ introduktion
til fjernvarmeanlægget.

Kalender
Søndag den 22. oktober:
Tilmelding til Brøndrensning, se s. 14

Hvis du alligevel er i tvivl, fx fordi dit anlæg ikke ligner tegningerne, så gør følgende i prioriteret rækkefølge:
1. Prøv dig frem.
2. Læs vejledningerne en gang til.
3. Tal med en nabo om det.
4. Få hjælp fra Ole, Jørgen, Søren K eller
Christian fra Energigruppen.
*Note: Alle artiklerne findes på
www.strandvejskvarteret.dk under
menuen Dit hus > Energiråd.

Kildens
udgivelsesplan

Søndag den 29. oktober kl. 10-13:
Fælles brøndrensning, se s. 14

Kilden nr. 4 udkommer i december
Frist for indlæg: 19. november 2017

Tirsdag 31. oktober kl. 18.30-20:
Halloween

Kilden nr. 1/2018 udkommer i marts
Frist for indlæg: 4. marts 2018

Søndag den 26. november 14-17:
Julemarked i Weysesgade , se s. 17
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Formand
Benditte Skyhøj Olsen
Hornemansgade 22
T 3929 3968, M 2023 6216
benditte.olsen@gmail.com
Opgaver:
Facader, haver og hegn

Næstformand
Peter Faurhøj
Berggreensgade 12
M 2926 7827
mail@hottentot.dk
Opgaver:
YouSee; 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

Johan Alsøe
Landskronagade 20
Mobil: 5336 9119
johan(at)alsoe.com
Opgaver:
Arrangementer; arbejdsgruppe
vedr. radio- og TV-antenne

Flemming Toft
Niels W. Gades Gade 13
M 2673 5214
doctortoft@gmail.com
Opgaver:
Gader og fortove

Suppleant
Louise Garde Wibroe
Kuhlausgade 34
M 2969 6986
louise@wibroe.dk
Opgaver:
Gader og fortove

Suppleant
Jesper Øland Petersen
Niels W. Gades Gade 53
Mobil: 2172 3616
jesper_oland(at)hotmail.com
Opgaver: Renovation;
affaldsgruppen

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

Hjemmeside

Lars Bjerregaard
Niels W. Gades Gade 44
T 2613 2600
lars.bjerregaard@hotmail.com
Opgaver: Kasserer,
Arrangementer

Søren Borch
Berggreensgade 50
M: 2025 7667
hjemmeside@strandvejskvarteret.dk
Opgave: Webadministrator for
www.strandvejskvarteret.dk

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

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
20Hjertestarter: 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-antennegruppen: Søren Borch, Berggreensgade 50, soren.borch@gmail.com
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Leder
Julemarkedet i slutningen af november
er vist allerede blevet en tradition i Komponistkvarteret. Det er helt klart vokset
fra sidste år. Og tænk, at vi har vores
eget fine Luciaoptog. De mange billeder
på Facebook vidner om en stor variation
af aktiviteter.
Vi kan med glæde meddele, at en meget
kvalificeret ny redaktør til Kilden er
fundet. Se hendes egen præsentation på
side 19. Som det fremgår dér, vil hun
gerne have en medredaktør, så meld dig.
Vi kan kun anbefale arbejdet med Kilden.
Foreningen har vedtaget et Hegnslegat,
hvis man gerne vil bevare sit oprindelige
smedejernshegn og finder det dyrt. Det
første legat er blevet givet dette efterår,
se resultatet i Kuhlausgade 4. Der er stadig 10.000 kr. på kontoen til endnu et
hegn.
Som bekendt er der flere byggeforeningskvarterer i København, og der er
dannet et fællesudvalg, som mødes
mindst en gang om året. Vi har mange
fælles sager, fx affald, parkering, æstetik, facaderegulativer, skybrudssikring og
fællesantenne. Det er nyttigt at høre,
hvordan de andre husejerforeninger løser
problemerne. Desuden kan det være en
fordel, hvis vi i vanskelige sager står
sammen over for kommunen for at få
vores krav igennem. I de sidste år har

Kildens redaktion repræsenteret Strandevejskvarteret i Byggeforeningernes
Fællesudvalg - en opgave, som i fremtiden bør ligge i bestyrelsen. Næste møde
finder sted i april 2018.
I dette efterår er der kommet en ny bydelsplan for Østerbro 2017-2020 fra Lokaludvalget. Den har været omkring borgerrepræsentationen og er blevet vedtaget. Du kan se den på Lokaludvalgets
hjemmeside (www.oesterbrolokaludvalg.kk.dk/page746.html) eller hente et
eksemplar på Jagtvejen 169A.
Vi glæder os til at skåle for det nye år
enten på torvet nytårsaften eller ved
Nytårskuren 1. januar med komponisternes sange i Berggreensgade.
Glædelig Jul
Lise og Ulla

Glimt fra julemarkedet i Weysesgade

Kilden 2017/4, december 2017

Redaktion

Medlemsblad for Husejerforeningen
i Strandvejskvarteret

Lise Fogh (ansv) og Ulla Liberg

Udgives 4 gange om året. Oplag 420
Tryk: ACTUM
Tidligere numre kan findes på
www.strandvejskvarteret.dk
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Redaktionen sluttet 6.12.2017
Indlæg kan sendes til
kilden@strandvejskvarteret.dk
eller til redaktørerne —
se adresser på bagsiden.
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Nyt fra bestyrelsen
På generalforsamlingen i 2017 blev det
besluttet, at bestyrelsen skulle genfremsætte forslag om en nedgravet affaldssortering på torvet på generalforsamlingen 2018, når en række forhold var nærmere belyst.
Den nye affaldsgruppe har arbejdet videre med sagen og har på den baggrund
indstillet til bestyrelsen, at forslaget ikke
genfremsættes. Bestyrelsen er enig i dette. Læs mere om det i affaldsgruppens
orientering herunder.
Strandvejskvarterets
125 års jubilæum i 2018
I 2018 har vores forening 125 års jubilæum. Har nogen idéer til, hvordan vi skal
fejre det? I 1993 fejrede vi 100 års jubi-

læet med en stor middag og fest på torvet, som var delvist spærret af. Vi opfordrer til at interesserede melder sig til en
arbejdsgruppe, som kan arbejde videre
med forslag til, hvordan vi markerer vores jubilæum.
Kontakt bestyrelsen om dette.
Generalforsamling 2018
Bestyrelsen forbereder nu generalforsamlingen, som er tirsdag den 27.
februar 2018 - sæt kryds i kalenderen,
så du også kan være med til at præge
fællesskabet, høre nyt fra arbejdsgrupperne i foreningen samt deltage i valg til
bestyrelsen. Vil du høre mere om arbejdet i bestyrelsen, eller overvejer du at
stille op, er du velkommen til at kontakte
en af os.

Orientering fra affaldsgruppen
I løbet af efteråret 2017 har affaldsgruppen forelagt kommunen de spørgsmål,
som kom frem på generalforsamlingen i
2017 efter beslutningen om at udskyde
stillingtagen til en nedgravet affaldsløsning på torvet. Konkret ønskede den nuværende arbejdsgruppe bl.a. kommunens vurdering af de nedgravede containeres placering samt øvrige myndighedskrav. På den baggrund mødtes affaldsgruppen den 6. oktober 2017 med to af
kommunens repræsentanter. Mødet foregik på torvet.
Efter denne drøftelse med kommunen
står det nu helt klart, at der ikke findes
nogen reel mulighed for at gennemføre
det oprindelige forslag om en nedgravet
løsning på torvet.
Årsagen er, at træernes rodnet og trækroner skønnes at ville tage skade. Det
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tillader kommunen ikke, og det er i øvrigt
heller ikke i foreningens interesse.
Kommunen oplyste, at hvis foreningen
fortsat ville have en nedgravet affaldsløsning på selve torvet, ville det rent teknisk alene kunne løses ved at inddrage
den nordlige del af torvets vejbane. Som
konsekvens heraf skal al trafik på torvet
så omlægges til den sydlige del med
dobbelt køreretning og afstribning malet
på brostenene. Kommunen oplyste hertil,
at det var højst usikkert om en sådan
løsning overhovedet ville kunne blive
godkendt fra politisk side, da et sådant
projekt grundlæggende ville ødelægge
torvets symmetri og æstetik.
Den nuværende arbejdsgruppe meddelte
kommunen, at man ikke anså en sådan
nedgravet løsning på torvet som en mulighed, foreningen ville arbejde videre
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med eller forelægge generalforsamlingen.
Kommunens repræsentanter fremlagde
derefter flg. alternative placeringer:
1. Containere i sidegaderne.
2. Nedgravede løsninger i Kildevældsgade hhv. nordvest og nordøst for torvet.
Alternativ 1 vil være fritstående affaldscontainere, og alternativ 2 vil kræve det
dobbelte antal nedgravede containere i
forhold til det tidligere projekt (og dermed skønsmæssigt dobbelt anlægsudgift). Alternativ 2 vil derudover medføre,
at der må nedlægges otte p-pladser i Kildevældsgade for at skabe plads.
Der henvises i øvrigt til referat af 23. november 2017 fra mødet den 6. oktober
2017 med kommunen, som findes på
foreningens hjemmeside. Se under Din
forening > Affaldsgruppen.
Konklusion
Affaldsgruppen har efterfølgende drøftet
kommunens tilbagemelding vedrørende
det oprindelige forslag om en nedgravet
løsning på torvet. Efter denne drøftelse
kan affaldsgruppen konstatere, at der
således ikke længere er basis for at genfremsætte forslaget på den næstkommende GF. Bestyrelsen er enig i dette.
Affaldsgruppen har ligeledes drøftet de
anviste alternative placeringer 1 og 2, og
finder ikke, at det er løsninger, som kan

anbefales. Arbejdsgruppen vil derfor ikke
arbejde videre med disse løsningsmuligheder.
Årsag: Hvad angår en nedgravet affaldsløsning i Kildevældsgade på begge sider
af torvet, mener vi, at det vil blive til alt
for stor gene for netop de husstande, der
har facade ud til de nedgravede løsninger. Fritstående containere på sidegaderne anser vi heller ikke som en gangbar
løsning, da store containere vil skæmme
gaden og især vil være til gene for de
husejere, som vil få direkte udsigt til
containerne.
Affaldsgruppen fortsætter efter denne
beslutning sit arbejde. Konkret betyder
det, at vi fremadrettet vil være i løbende
dialog med kommunen og bedst muligt
medvirke til en god affaldsløsning for vores husstande.
Affaldsgruppen om affaldshåndtering:
Jesper Øland Petersen, Jan Væver, Christian Werenberg, Michael Quist og Benditte Skyhøj Olsen.
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Kunst fra kvarteret
Af Ulla Liberg, Kilden
Da jeg var på julemarkedet i Weysesgade, så jeg
blandt andet Alexander
Wilstrup sælge sine fine
linoleumstryk i A4størrelse med motiver fra
husene her, til 100 kr. pr.
stk.
Så kom jeg til at tænke
på, at vi i en årrække havde julekort med motiver
herfra lavet af forskellige
talentfulde mennesker.
Hvis du er interesseret,
kan du kontakte ham på
facebooksiden "Alexander Wilstrup
Artwork": facebook.com/
alexanderwilstrupartwork

Vi har bedt Alexander om de to eksempler, som vi gengiver her og på forsiden.
Måske en julegaveide.

Nytårskur 1. januar 2018 kl. 14

Husk at deltage i foreningens
Nytårskur den 1. januar kl. 14.
Vi mødes på Berggreensgade, den østlige ende, og synger sange af de komponister, som har givet navn til vores
gader, og slutter med champagne
(galoppen).
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Udadgående hoveddøre
Orientering om ny afgørelse fra Københavns Kommune
Af bestyrelsen

I tidligere tilfælde har kommunen da også afvist ønsker
om udadgående døre netop
med denne begrundelse.
Afgørelsen ændrer ikke ved,
at det siden 2015 har været
i strid med foreningens facaderegulativ at etablere udadgående døre. Læs mere
herom i slutningen af denne
orientering.
Kort gennemgang
af sagens baggrund
Bestyrelsen anmodede den
27.6 2014 Københavns kommune om, at der blev rejst
en lovliggørelsessag, efter at
en husejer havde sat en ny
og udadgående dør i sit hus.

Til venstre en korrekt, indadgående dør.
Til højre en udadgående dør.

Københavns Kommune har den 25.10.
2017 givet to forskellige husejere tilladelse til etablering af udadgående hoveddøre i kvarteret. Det er en afgørelse,
som foreningens bestyrelse finder meget
beklagelig, da udadgående døre ændrer
bygningens ydre fremtoning, og hvor vi
derfor også har fastholdt, at dette vil
være i strid med lokalplanens bestemmelse, § 1.
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Det var således bestyrelsen
opfattelse, at den udadvendte dør var i strid med lokalplanens § 1, idet denne ændrede bygningens ydre
fremtræden.
Kommunen meddelte den 6.3.2015
husejeren, at der var udført væsentlige
bygningsændringer, idet den eksisterende dør var udskiftet til en ny hoveddør.
Kommunen vurderede, at den nye hoveddør ikke var i overensstemmelse med
lokalplanens bestemmelser, idet den var
udadgående og placeret helt ude i facaden, hvilket gjorde, at den ikke længere
svarede til den oprindelige hoveddør i sin
placering og udformning.
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Kommunen meddelte endvidere husejeren, at der ikke kunne dispenseres fra
lokalplanen, da dette ville være i strid
med lokalplanens formål samt, at det var
kommunens vurdering, at udskiftningen
af døren var en væsentlig forringelse af
bebyggelsens bevaringsværdi, idet den
var udadgående og placeret helt ude i
facaden, hvilket gjorde, at den ikke længere svarede til den oprindelige hoveddør i sin placering og udformning. Samtidig fik husejeren påbud om fysisk lovliggørelse.
Husejeren påklagede den 29.3.2015
kommunes afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet.
Den 22. juni 2016 meddelte nævnet, at
man var enig med kommunen i, at en
udadgående dør bevirker en ændret placering af døren helt ude i facaden, og at
der var tale om en fravigelse af hoveddørens oprindelige udseende. En sådan ændring forudsætter en dispensation efter
lokalplanens § 6, stk. 1, 2. pkt. Det var
således muligt for kommunen at dispensere fra bestemmelsen efter en konkret
vurdering, og kommunens afgørelse var
således begrundet i en urigtig opfattelse
om, at der ikke var hjemmel til at give
dispensation til døren.
Nævnet ophævede derfor kommunens
afgørelse og hjemviste sagen til fornyet
behandling med henblik på en vurdering
af, om kommunen ville dispensere til den
ansøgte dør.
Københavns Kommunes afgørelse
Den 29. maj 2017 meddelte kommunen
foreningens bestyrelse, at man påtænkte
en ny praksis i forbindelse med udskiftning af hoveddøre samt påtænkte at give
tilladelse til to udadvendte døre. Bestyrelsen fik samtidig mulighed for at komme med bemærkninger til sagen, inden
afgørelse blev truffet.
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Bestyrelsen sendte et høringssvar
24.6.2017.
I høringssvaret skrev bestyrelsen bl.a.:
"Bestyrelsen skal henvise til, at det aldrig
har været dansk byggeskik i helårshuse
at have udadgående døre. Det var det
ikke omkring 1900-tallet, hvor kvarteret
blev opført, og det er det fortsat ikke når man ser bort fra sommerhuse. Tilladelse af udadgående døre kommer derfor
i høj grad i konflikt med selve hensigten
med lokalplanens bestemmelser om, at
"... bebyggelsens ydre fremtræden skal
sikre en bevaring af bebyggelsens arkitektoniske helhedsvirkning som bygningsdetaljer på det enkelte byggeforeningshus".
"I de to sager er dørene placeret helt
yderst, dvs. helt fremme i dørkarmen, og
dermed ikke i "bunden af" karmen som
ved en indadgående dør. Begge døre er
placeret således, at der i realiteten slet
ikke er en synlig dørkarm. Dørkarmen er
blevet erstattet af en smal (ca. et par
cm) "ramme" rundt om døren; en ramme, som flugter med døren.
Den ca. 14 cm dybe dørkarm, som vinkelret skulle indramme dørene, er således helt forsvundet.
Den manglende dybe dørkarm indebærer, at facadens udtryk ændrer sig markant; dybden omkring døren forsvinder
helt og døren går i ét med den smalle
ramme. Dørkarmens ca. 14 cm dybde er
en væsentlig del af dørhullet, og når den
mangler, får døren og omgivelserne et
meget "fladt" udtryk.
Helhedsindtrykket er derfor slet ikke tilnærmelsesvis som oprindeligt, og det er
vores opfattelse, at dørens placering/den
manglende dørkarm ændrer markant ved
bygningens ydre fremtræden."
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Høringssvaret kan (i anonymiseret form)
læses i sin fulde længde på hjemmesiden, se under Dit hus > Regulativer.
Den 25.10.2017 traf Københavns kommune afgørelse i de to sager.
Kommunen gav herefter tilladelse til de
to husejere til bibeholdelse af de udadgående døre. Kommunen har her til foreningen bl.a. anført, at det er vurderingen, at det ansøgte ikke er i strid med
baggrunden for lokalplanens bestemmelse, og at hoveddøren, bortset fra den
nye placering i dørkarmen, er udført med
samme udseende og placering i øvrigt,
som de øvrige døre i bebyggelsen.
Kommunen begrunder endvidere afgørelsen i, at når lokalplanen ikke, i modsætning til vinduerne (§ 6, stk.3), beskriver,
om dørene skal være ind- eller udadvendte, kan der ikke stilles krav om indadvendte døre. Når der i lokalplanen er
nævnt ang. vinduerne, hvilken oplukkeretning disse skal have, skulle dette ligeledes have været nævnt ved dørene. Når
det ikke er nævnt ved dørene, kan dette
forstås således, at det ikke er af betydning, i hvilken retning dørene vender.
Kommunen gør dog samtidig opmærksom på, at det ansøgte fortsat kræver
dispensation fra lokalplanen, idet det forhold, at døren vender den modsatte vej i
den konkrete sag, har forårsaget, at døren får en anden placering i dørkarmen
end oprindeligt.
Hvad betyder det for husejerne?
Det er vigtigt at være opmærksom på, at
husejerne er bundet af ikke kun lokalplanen, som er vedtaget og forvaltes af
kommunen, men også af facaderegulativet og andre regulativer, som er vedtaget af husejerne og forvaltes af bestyrelsen.
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Det fremgår af de oprindelige skøder, der
er tinglyst på alle ejendomme i kvarteret, at husejerne er forpligtet til at være
medlemmer af husejerforeningen. Som
medlemmer af foreningen skal husejerne
overholde vedtægterne og de regulativer, der vedtages.
Facaderegulativet blev ændret i 2015, og
det blev i den forbindelse vedtaget, at
hoveddøre skal være indadgående (§3).
Det betyder, at der trods kommunens
dispensation i de to sager omtalt ovenfor
ikke må etableres udadgående døre efter
dette tidspunkt. Dørene i de to sager blev
etableret før ændringen af facaderegulativet.
Et af formålene med vedtagelsen af lokalplanen i sin tid var at lade kommunen
forvalte de hensyn, som lå bag foreningens facaderegulativ, og dermed aflaste
bestyrelsen, der var alene om at påtale
overtrædelser. Bestyrelsen må med beklagelse konstatere, at lokalplanen ikke
længere dækker hensynene bag facaderegulativet på tilfredsstillende måde.
Dette skyldes for det første, at kommunen i overensstemmelse med Planklagenævnets praksis fortolker lokalplanen så
snævert, at den kun vil håndhæve lokalplanen i det omfang, lokalplanen indeholder bestemmelser, der efter kommunens
opfattelse er så klart og præcist formuleret, at der ikke kan herske tvivl om,
hvorvidt de er overholdt eller ej. Kommunen vil således ikke påtale indretninger, der er i strid med lokalplanens formål, hvis der ikke er et specifikt forbud
mod dem. Dette er baggrunden for, at
bestyrelsen har valgt ikke at indbringe
kommunens afgørelse for Planklagenævnet.
For det andet ønsker kommunen ikke at
tage hensyn til de nødvendige ændringer, der er foretaget i facaderegulativet i

Kilden 2017/4

2015 – hverken ved at fortolke lokalplanen i overensstemmelse hermed eller
ved at ændre lokalplanen.

Det kan i sidste ende betyde, at bestyrelsen i konkrete tilfælde vil se sig nødsaget til at anlægge sag ved domstolene.

Dette kan medføre, at bestyrelsen i videre omfang end hidtil vil påtale overtrædelser af facaderegulativet.

Bestyrelsen opfordrer husejerne til at
konsultere facaderegulativet, før der foretages ændringer, som har betydning
for facaden.
Bestyrelsen

Kulturcenter Kildevæld
Byggeriet er gået i gang
Af Lise Fogh, Kilden
planlægning og afvikling
af kulturprojekter skal
hjælpe med at realisere
”vores drømmeprojekter
i en samskabelsesproces.”

Den 26. september blev de første spadestik taget til det nye Kulturcenter Kildevæld. Byggeriet er nu i gang, og det forventes færdigt i efteråret 2018. Samtidig
er der gang i planlægningen af det, som
skal foregå inde i kulturcentret. En lille
gruppe eventkoordinatorer og kulturmedarbejdere fra Kultur Østerbro med
praktisk erfaring inden for fundraising,

Så hvis du har gode ideer eller ønsker, kan du
kontakte dem. De byder
på en kop kaffe, the og
en lille kagebid, og du
finder dem i DUIs røde
træhus ved Borgevænget på bagsiden af
Kildevældsskolen,
Sibeliusgade 41.

De tre spader var til de tre (daværende) borgmestre:
Overborgmester Frank Jensen,
Kultur- og Fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen
og Børne- og Ungdomsborgmester Pia Allerslev.
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Brøndfest 2017
De voksnes Halloween
Af Susi Hjorth Bærentzen, Kildevældsgade 1
Årets Brøndrensedag brød med traditionerne og var lagt tidligere end sædvanligt, allerede den 29. oktober. Det viste
sig at være en god investering, da dagen
bød på både tørvejr og sporadisk solskin :)
Vi lagde godt ud med morgenkaffe og
hjemmebag hos os her i Kildevældsgade
1, hvor brøndeksperterne Esben og Ole
gav de 13 morgenfriske deltagere kyndig
instruktion og vejledning om både redskaber, brønde og mandehuller, inden
det gik løs med dagens arbejde. Vores
tredje brøndekspert Søren måtte desværre udeblive i år til fordel for en storbyweekend, så vi håber at se ham næste
år i stedet :)
Udstyr og tilbehør havde eksperterne
også taget med, så efter en kort fordeling i grupper, drog vi alle ud for at udføre dagens mission: at komme til bunds i
deltagernes sandfang, bevæbnet til tænderne med både små- og store brøndrenseskovle, spande, plasticposer og
si-systemer til at
skille vand fra
brøndsnask.

ejendomme og at få renset et par ekstra
brønde på vejen hos nysgerrige naboer.
Alt i alt en rigtig vellykket mission!
Dagen sluttede tilbage hos os for at vaske udstyr og få en velfortjent fyraftensøl og sågar en herlig hjemmelavet
snaps fra en af dagens gæve deltagere.
Hvis jeres brønde trænger til en kærlig
hånd, så kan I allerede nu sætte kryds i
kalenderen søndag den 28. oktober
2018, hvor den næste Brøndfest løber af
stablen. Dresscode er som altid casual
med gummistøvler og handsker, og vi
sørger for udstyr til de fremmødte.
Der vil naturligvis være både hjemmebag, en skarp og kaffe at styrke sig på,
og vi skulle hilse fra årets deltagere og
sige, at man med fordel kan undlade at
spise morgenmad inden og i stedet gemme appetitten til kagebordet ;0)
Vel mødt til Brøndfest i 2018!

Vi bevægede os
rundt i kvarteret i
små grupper med
mindst én brøndrenseekspert og i alt
tre deltagere i hver,
opdelt efter område.
I løbet af en times
tid nåede vi både at
få renset brønde i
alle deltagernes
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Man skal engagere sig
for at få kontakter
Interview med Jesper Øland Petersen,
suppleant i bestyrelsen og aktiv i Affaldsgruppen
Af Ulla Liberg og Lise Fogh, Kilden
Jesper havde længe drømt om at bo i
Kartoffelrækkerne, og mens han boede i
en lægebolig ved Rigshospitalet gik han
og kæresten ture på Østerbro. En dag
kom de så tilfældigt her til Strandvejskvarteret og opdagede, at det lignede.
Så gik der yderligere nogle år, hvor de
kiggede på husene her, indtil 2013 hvor
Niels W Gades Gade nr. 53 var til salg.
”Det var en spontan beslutning”, fortæller Jesper, men han har ikke fortrudt
det.
Jesper er kæbekirurg, dvs først blev han
uddannet som specialtandlæge i Aarhus,
og derefter tog han en overbygning, så
han fungerer som overtandlæge på Rigshospitalet. Derudover arbejder han som
selvstændig konsulent på private klinikker. Han er far til tre børn, Jonas på 19,
Mats på 15 og lille Emma på to år, som
han har hver anden uge.
Det sociale liv
Da han flyttede ind for fem år siden,
havde han forventet, at der ville være et
aktivt socialt liv, men det kommer ikke
helt af sig selv, erfarede han. ”Men ved
at engagere sig kommer man i kontakt
med naboerne; så vokser kvarteret pludseligt, og man får tilknytning til flere og
hører deres historier.”
Det er det, Jesper synes er værdifuldt.
Derfor vil han også engagere sig i Kilden
i fremtiden, netop for at lære flere mennesker at kende og udbrede deres historier. Desuden har han ideer til artikler og

Kilden 2017/4

kulturelle aktiviteter, fx musik og digtoplæsninger. ”Her er jo et kæmpe potentiale og mange kompetencer blandt de
mennesker, der bor her”, siger Jesper,
”det må vi få i spil”. Selv har han som
ung sunget i kor og medvirket i musicals
i Aarhus. Og han fortsætter: ”Jeg kunne
godt tænke mig, at vi får et beboerhus
internt i kvarteret, hvor kvarterets børn,
unge, voksne og gamle kan mødes til
kaffe og diverse kulturelle arrangementer.”
Med i bestyrelsen
Jesper trådte ind i bestyrelsen som suppleant i 2017. Ifølge Jesper er det en
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stor forpligtelse, at bestyrelsen skal være i dialog med og orientere beboerne
hele tiden. Men mange oplever, at de
kun er i kontakt med bestyrelsen én
gang om året. Han syntes, at sagen om
affald var i fare for at skabe afstand mellem bestyrelsen og beboerne. Derfor
meldte Jesper sig ind i den nye affaldsgruppe, som løbende har rapporteret om
deres møder med kommunen. ”Internt i
bestyrelsen fungerer det fint”, siger han,

”her bliver alle inddraget. Men der er en
risiko for, at bestyrelsen bliver et lukket
forum.” Derfor vil han gerne bidrage til
åbenheden og understøtte tilliden mellem bestyrelsen og beboerne.
Men vi kommer muligvis til at undvære
Jesper i foråret. Han har nemlig meldt
sig som frivillig hos ”Læger uden Grænser” med henblik på et ophold i Rwanda.

En falsk tvilling
Et kvarter i Valby med rækkehuse der ligner vores
Af Lise Fogh, Kilden
Lige ved
siden af
Valby
station
ligger en
gade ved
navn
Toftebakkevej. Den udmærker sig ved at
have rækkehuse, som fuldstændigt ligner vores byggeforeningshuse. Men husene er ikke opført af en byggeforening som vores er det - men derimod af den
aktive tømrermester Hans Pedersen, i
perioden 1885-86.

Norden, Bryggeriet Carlsberg, Aller og
Richs.
Man skulle tro, at tømrermesteren har
lånt tegningerne fra vores arkitekt, Frederik Bøttger, for husene ser ud ligesom
vores. Når de ikke er med i byggeforeningsfamilien, kan det skyldes, at de
netop ikke er opført af en byggeforening.
Hvis du ved mere om Toftebakkevej, så
vil vi meget gerne høre det.
Her er flere billeder og information:
www.clausib.blogspot.dk/2013

Tømrermester Pedersen byggede meget andet i Valby, blandt
andet lignende husrækker andre steder i bydelen, nemlig på
Valby Langgade, Valhøjvej og
Gl. Jernbanevej. De huse er nu
revet ned.
Husene blev bygget til arbejderfamilier, der arbejdede i de
mange industrier i Valby, som
fx Mejeriet Lyshøj, Bomuldsspinderiet, Porcelænsfabrikken
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TV-antennegruppens indstilling
Orientering fra TV-antennegruppen af Søren Borch
TV-antennegruppen er nu gået i gang
med at udforme detaljerne i indstillingen
til den kommende generalforsamling om,
hvilken løsning foreningen skal vælge
mht fælles antennekabel og TV.
Den endelige indstilling kommer i sin
helhed sammen med bestyrelsens indkaldelse til generalforsamlingen.
Men vi kan allerede nu komme med hovedkonklusionen og -argumenterne, således at alle beboere kan snakke med
hinanden om det, fx når vi samtidigt
skovler sne ude på fortovet eller deltager
i Nytårskuren den 1. januar.
Gruppens indstilling i få ord
Vi forventer at anbefale, at foreningen
indgår en fornyet aftale med youSee om
TV-pakkerne, og hermed om rabataftaler
på bredbåndsforbindelser mm.
Aftalen vil give rabatter for kvarterets
husstande på TV-pakker, bredbånd, telefoni mm. TV og bredbånd leveres over
de eksisterende coax-antennekabler, og
aftalen binder foreningen i to år ad gangen, men binder ikke den enkelte husstand.
Baggrund
Vores nuværende foreningsaftale er uopsigelig indtil 1. juli 2018, og det vil være
dumt at lade denne aftale fortsætte, da

der nu om dage er andre bedre løsninger, herunder den foreslåede, fornyede
aftale med youSee.
I de to seneste numre af Kilden har vi
skrevet om, hvordan verden har ændret
sig, siden foreningen indgik den endnu
gældende aftale: Ny teknologi, ændret
brugeradfærd, ny lovgivning, bedre udbud af løsninger på markedet, og desuden har vi redegjort for foreningens alternativer. Se Kilden 2017/2 juni s. 7-8
og Kilden 2017/3 september s. 6-9.
Fordele ved en ny aftale med youSee
Gruppen har analyseret alternativerne,
og vi er kommet frem til følgende fordele
ved en fornyet aftale med youSee.
1. Straks opsige
Ved at indgå en ny aftale med youSee
efter generalforsamlingen kommer foreningen straks ud af den gamle aftale
uden at afvente dens udløb eller dens nimåneders frist. Foreningen skal dermed
ikke længere forpligte alle kvarterets
husstande til at betale abonnement på
TV-grundpakken, hvilket jo var vores tilskud til etablering af de eksisterende
coax-kabler. Desuden vil den enkelte
husstand derefter straks kunne opsige
sin TV-grundpakke med én måneds varsel, hvis husstanden ønsker det.
2. Færre kabler
Vi har allerede youSees coax-antennekabler udvendigt på vores mure, for
det meste på bagsiden af husene. De
ejes af youSee, som fastholder sin ret til
at kræve, at de bliver hængende.
Hvis vi etablerer fibernet, skal der lægges nye kabler, og det gøres nok bedst
ved siden af de eksisterende kabler. Ved
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måde end via de frivilligt tilmeldte
husstandes abonnementer.
5. Billigere pakker
Vi får med en foreningsaftale rabatter på youSees forskellige
pakker. Og rabatterne er lidt større end hidtil.
Detailpriserne er i grove træk
sammenlignelige med tilsvarende
pakker fra andre leverandører.
Foreningen kan sætte kontingentet kraftigt ned, da vi ikke længere skal betale TV-grundpakker for
alle husene. Dog skal vi fremover administrere betaling af grundpakker for de
husstande, som fortsat vil benytte sig af
youSee.

Coax-kablerne og andre, gamle kabler ligger i de hvide
og grå plastikkasser på bagvæggen af vores huse

at fastholde en aftale med youSee, uden
samtidigt at installere nye fiberkabler,
slipper vi for ekstra kabler på husene.
3. Intet anlægsprojekt
Hvis vi fortsætter med youSee, vil der
ikke være anlægsudgifter. Hvis vi derimod vil have fiberkabler, skal der gennemføres et anlægsprojekt. Det vil indebære projektarbejde, økonomisk afskrivning og efterfølgende administrations- og
vedligeholdelsesudgifter.
Vi har desuden erfaring for, at et sådant
anlægsprojekt er meget arbejdskrævende for bestyrelsen og aktive frivillige i
foreningen, fordi det indebærer megen
koordinering og opfølgning, når den
valgte udbyder går i gang med anlægsarbejdet i baghaver og gårde.
Et fiberprojekt kunne finansieres af en
fibernetleverandør, eller også må foreningen alternativt bruge af sin formue
og optage lån og helt stå for projektet
selv. I begge tilfælde ville det binde alle
foreningens medlemmer på ny i fx 5 år.
4. Ingen kabeladministration
youSee står for at vedligeholde og opgradere det nuværende system. Det sker
gratis for os, idet foreningen og husstandene ikke skal betale for det på anden

14

Enhver husstand er fritstillet til at vælge
billigere pakker fra alternative leverandører, hvis sådanne alternativer tilfredsstiller husstanden.
6. Hurtigt bredbånd
youSee tilbyder allerede nu bredbånd
med en hastighed af 1 Gbps, hvilket er
rigeligt for langt de fleste husstande
mange år frem. Og den hastighed er pt
svær at få med alternative bredbåndsleverandører. Efter sigende vil youSee
kunne levere 10 Gbps fra 2020, dog
uden garanti endnu.
youSee siger, at de vil garantere den enkelte husstand den båndbredde, som den
har betalt for, også på døgnets spidsbelastningstidspunkter, modsat hvad man
fx oplever med trådløse 4G-løsninger.
Husstande kan få hurtige og ofte billigere
bredbåndsløsninger fra alternative leverandører over youSees kabler, fordi lovgivningen forpligter youSee til at åbne
for 3. parts leverandører på deres net.
Det nye vil være, at husstanden kan få
dette uden, at man samtidig tegner
abonnement på en youSee TV-pakke.
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7. Service og supplerende ydelser
youSee-aftalen vil omfatte en række
supplerende services (hvoraf en del også
kan opnås hos alternative leverandører),
for eksempel:
 Man kan vælge mellem en række TVpakker, som modsvarer markedets
udbud. Der følger en gratis YouSee
streamingtjeneste med, man kan se
youSee TV på sin mobil, og en række
radiokanaler følger med TV-pakkerne.
 Man får rabat ved tilkøb af ekstra TVkanaler enkeltvis, TV-boks, on-line
harddisk i skyen, bredbånd og telefoni. Aftalen inkluderer en sikkerhedspakke og en wifi-boks ifm. bredbånd.
 Firmabetalte ordninger er lette at administrere via youSee for husstande,
som får bredbånd betalt af deres arbejdsplads.
 YouSee servicerer husstande, med
eller uden betaling, afhængig af situationen.
8. Simpelt og fleksibelt
Husstande, der er tilfredse med deres
nuværende pakker i youSee, kan fortsætte i den nye ordning uden at skulle
sætte sig ind i eller anskaffe nye ting.
Den enkelte husstand er frit stillet, idet
foreningsaftalen ikke forpligter dem til
youSee, men blot giver dem nogle rabatfordele ved valg af pakker hos youSee.
Man kan frit vælge at købe alle sine ydelser hos alternative leverandører.

samlingens beslutning og bestyrelsens
samarbejde.
Ulemper/Hvad taler imod
Der er altså mange fordele, men der er
også en række ulemper ved at binde os
til youSees coax-kabler.
1. Stabilitet med udfald
YouSee har det seneste år flere gange
være gået i sort i et antal timer ad gangen. På regionalt eller nationalt plan er
en vigtig fodboldkamp glippet, og dronningens nytårstale måtte vi søge på anden vis. Og vi har flere gange haft
’kabelbrud’ i kvarteret. Ok, det kunne
også ske mere eller mindre med andre
leverandører.
2. Coax i stedet for fiber
Fiberløsninger er generelt anset for at
være mere stabile og fremtidsorienterede end coax-løsninger. Fiber giver mindre energispild, næsten uendelig potentiel båndbredde, mere stabilitet og simplere koblingsenheder mm.
3. Mere administration
af abonnementsopkrævning
Husejerforeningen skal fortsat selv administrere opkrævningen af kontingent for
TV-grundpakken hos de husstande, der
får den leveret fra youSee. Det er bøvlet,
bl.a. når en husstand til- eller framelder

9. Fremtiden er stadig åben
Aftalen med youSee forhindrer på ingen
måde foreningen i at igangsætte fremtidige fiberprojekter eller andre foreningsaftaler med alternative leverandører.
Det ville dog kræve en projektgruppe,
der gennemfører det med generalfor-
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sig en grundpakke tidsforskudt ift den
årlige opkrævning af husejerforeningens
kontingent.
Enten må foreningen betale en person
for at stå for opkrævning og efterrefusion
af grundpakken, eller også må vi finde
frivillig arbejdskraft til at stå for det. Problemet vil muligvis også manifestere sig
ved visse alternative løsninger.
4. Usikker pris på længere sigt
På længere sigt kan man forvente, at
selvejede fiberløsninger vil blive billigere.
Hvis vi kun ser omkring 5 år frem, vil en
fornyet youSee-løsning dog være billigere, da vi ikke har afskrivning på youSees
kabler.
5. Fremtidens muligheder
udnyttes måske ikke
youSee bestemmer, hvordan deres kabelsystem i vores kvarter udvikles og til
hvilke services. Hvis vi selv ejede kablerne, kunne vi selv bestemme. Denne frihed går vi glip af med en youSeeløsning, hvor vi kun har youSees kabler.
Dette kunne især tænkes at være en
ulempe for beboere med store og specielle krav.
Man kan eventuelt tvivle på youSees evne og vilje til at følge med mulighederne
og priserne i et konkurrencepræget marked. Men det er svært at spå om fremtiden.

en del af beboerne af forskellige - ofte
gode grunde - et horn i siden på youSee.
Men baseret på kvarterets historik med
de kabler, som vi nu engang allerede
har, og på en sammenvejning af fordelene og ulemperne ovenfor, så vurderer
TV-gruppen, at det samlet set for alle
beboere vil være en fordel i den nuværende situation at vælge en fornyet foreningsaftale med youSee.
Med denne orientering er der lagt op til
en åben debat blandt beboerne i god tid,
så debatten kan få indflydelse på gruppens og bestyrelsens endelige indstilling,
som kommer frem sammen med indkaldelsen senest primo februar til generalforsamlingen, der skal afholdes den 27.
februar 2018.
Det er også således, at uenige beboere
hermed kan få tid til at opstille alternative forslag til generalforsamlingen (TVgruppen stiller gerne sin indsamlede information til rådighed). Og en ny youSee-aftale forhindrer ikke, at ildsjæle går
videre på foreningens vegne med fiber.
Reelt vil en fornyet youSee-aftale svare
til en service, hvor enhver husstand kan
fortsætte med sin hidtidige aftale med
youSee, lidt billigere og meget mere fleksibelt, eller at husstanden frit kan opsige
sine youSee-aftaler og indgå nye aftaler
med andre leverandører.

Hvis vi ikke gennemfører et fiberprojekt nu, hvor der er et
åbent vindue, så er det tvivlsomt, om vi nogensinde igen får
etableret et sådant udviklingsprojekt.
Opsummering
Vi ved, at der er mange og ofte
stærke meninger blandt kvarterets beboere om alternative TVkabelløsninger. I hvert fald har
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Viceværtens tips

Undgå dug
på indersiden af vinduerne
Af Christian Poulsen, Energigruppen
Mange har problemer med
dug på indersiden af vinduerne. Det ser
man også, når
man går en tur
i vort kvarter.
Når der dannes
kondens på indersiden af dine
vinduer, kan
det skyldes flere ting.
Varm luft kan indeholde mere vanddamp
end kold luft kan, inden vanddampen
kondenserer. Derfor opstår disse problemer om vinteren.
Hvor kommer fugten fra?
Fugt i boligen stammer primært fra beboerne. Fra vores ånde og sved, fra når
vi laver mad, tager et bad, potteplanter,
strygning med dampstrygejern mm. Hvis
du ikke kommer af med denne fugt, stiger den relative fugtighed i boligen.
Hvorfor kommer der
kondens på vinduerne?
På et tidspunkt kan den relative luftfugtighed i boligen blive så høj, at selv godt
isolerede bygningsdele ikke kan holde
temperaturen høj nok i forhold til at undgå dugpunktet. Dugpunktet er den temperatur, hvor den relative luftfugtighed
når 100 pct. Det er ved denne temperatur, at vandindholdet i luften fortættes til
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små vanddråber og det er disse vanddråber, du ser som kondens på vinduerne.
Selv nyere termoruder – som ellers isolerer godt – kan ikke holde luften omkring
dem varm nok til at undgå dugpunktet.
Mere kondens om vinteren
Mange oplever, at kondens på vinduerne
er et særligt vinterfænomen. Når temperaturerne falder udenfor om efteråret og
vinteren, bliver ydervægge, vinduer, tag
mv. også nedkølede. Og når bygningsdelene bliver nedkølede tilstrækkeligt, sker
det ofte, at de indvendige overflader når
under den dugpunktstemperatur, hvor
fugten i luften fortættes.
Udluftning! Udluftning! Udluftning!
Alle indeklimaeksperter er enige om, at
den bedste løsning mod dug er grundig
udluftning med gennemtræk 2-3 gange
om dagen i 5-10 minutter ad gangen.
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Hold øje med
den relative luftfugtighed

 Luk døren til badeværelset, når du er i
bad

Investér evt. i et hygrometer, der kan
vise den relative luftfugtighed i boligen,
og sørg for at holde den relative luftfugtighed under 50-55 pct. i hele vinterhalvåret fra november til maj ved udluftning
og opvarmning.

 Hæng ikke tøjet til tørre i boligen

Hold ensartet temperatur i huset

 Døre skal lukkes ind til de kolde rum
aht. opvarmningsøkonomien.

Kolde rum trækker varme og fugtig luft
ind. Luften fra varme rum trækker ind i
de kolde rum, og den kolde luft derfra
kommer som kold træk langs gulvet i de
varme. Når den varme luft kommer ind i
uopvarmede rum, stiger den relativt luftfugtighed, således at der dannes kondens. Temperaturen i et rum bør ikke
være under 17 grader, og der bør ikke
være mere end 4-5 graders forskel på
varme og kolde rum i boligen.
Hvad kan du ellers gøre
for at undgå duggede ruder?
 Brug emhætte, når du laver mad

 Tilstop ikke udluftningsventiler i vinduer og ydervægge
 Luft ekstra godt ud igennem hele fyringssæsonen

Husk: Tør fuger af, og undgå skimmel
For at undgå skimmel i fugerne på dine
vinduer er det en god idé at tørre fugerne af dagligt. Fjern også dug og kondens
fra ruder og vindueskarm med et stykke
køkkenrulle eller en klud.
Sommer
En sidste bemærkning vedr. udluftning.
Udluftning af kold kælder om sommeren.
Der skal man så være opmærksom på,
at der kommer varm luft ind i den kolde
kælder. Hermed trækker man fugt ind i
sit hus.

HUSK Nytårsfyrværkeriet
Af Henrik Bruus, NWGG 4
Hvis vi skal fastholde traditionen med et
flot fyrværkeri nytårsaften, er der brug
for, at I melder jer til at hjælpe ved selve
affyringen. Kravene er:
1) du skal mindst være 18 år gammel
2) du skal møde op til instruktion på
torvet 31.12.2017 kl 15.00
3) du skal være ædru ved affyringen,
som begynder 01.01.2018 kl. 00:45.
Hvis du kan leve op til kravene, så meld
dig til Henrik Bruus, NWGG 4,
bruus@fysik.dtu.dk, snarest muligt, og
senest den 23. december.
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Her er den nye redaktør
Næsten nyindflyttet i kvarteret, og så alligevel ikke helt
Af Ann-Louise Madvig Sigfredsson, Hornemansgade 8,1
Jeg har nemlig tidligere boet til leje i
Weysesgade. Så jeg ved, hvor hyggeligt
her er. Og nu, hvor jeg selv har fået et
barn, tænkte jeg, at det ville være rigtig
godt for hende at vokse op herude. Indtil
videre, har jeg ikke taget fejl.
Ny redaktør for Kilden
Jeg glæder mig rigtig meget til at tage
hul på opgaven som ny redaktør af Kilden og er samtidig nervøs for, hvordan
jeg skal få fat i al den viden, som Ulla og
Lise besidder efter mange års erfaring i
kvarteret. Det er her, at jeg håber, at I,
kære naboer, vil komme med input til
Kilden. Kilden er jo et beboerblad, som
er skabt af – og skabt til - beboere i
Strandvejskvarteret.

Min baggrund

 Ann-Louise Madvig Sigfredsson,
Hornemansgade 8,1, alm@ato.dk

Heldigvis er jeg ikke helt på egne ben.
Lise har lovet at hjælpe noget tid endnu,
mens Jesper Øland Petersen fra bestyrelsen også vil komme med gode indspark
til Kilden.

 Flyttede ind sommeren 2017 med sin
mand Sveinn og sin datter Sophia på
3 år.
 Arbejder som salgs– og efteruddannelsesansvarlig i en fagforening.
 Påbegynder redaktøropgaven i 2018.

Kalender
Søndag den 31. december kl. 00.45
Nytårsfyrværkeri på torvet

Jeg er cand. mag. i dansk, og arbejder til
dagligt i en fagforening, hvor jeg laver
efteruddannelse og medlemsarrangementer.

Medredaktør søges
Men – jeg vil meget gerne have en fast
samarbejdspartner til Kilden, så skriv
endelig, hvis du også gerne vil være med
til at føre Kilden videre!

Kildens
udgivelsesplan

Mandag den 1. januar 2018 kl. 14
Nytårskur, start i Berggreensgade øst

Kilden nr. 1/2018 udkommer i marts
Frist for indlæg: 4. marts 2018

Tirsdag 27. februar 2018 kl. 19.30
Generalforsamling

(Herefter en ny redaktion)
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Formand
Benditte Skyhøj Olsen
Hornemansgade 22
T 3929 3968, M 2023 6216
benditte.olsen@gmail.com
Opgaver:
Facader, haver og hegn

Næstformand
Peter Faurhøj
Berggreensgade 12
M 2926 7827
mail@hottentot.dk
Opgaver:
YouSee; 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

Johan Alsøe
Landskronagade 20
Mobil: 5336 9119
johan(at)alsoe.com
Opgaver:
Arrangementer; 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

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

Hjemmeside

Lars Bjerregaard
Niels W. Gades Gade 44
T 2613 2600
lars.bjerregaard@hotmail.com
Opgaver: Kasserer,
Arrangementer

Søren Borch
Berggreensgade 50
M: 2025 7667
hjemmeside@strandvejskvarteret.dk
Opgave: Webadministrator for
www.strandvejskvarteret.dk

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

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
20Hjertestarter: 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-antennegruppen: Søren Borch, Berggreensgade 50, soren.borch@gmail.com
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Leder
Traditionen tro, vil den primære del af
marts nummeret af Kilden indeholde referat fra Generalforsamlingen.
Der slutter traditionen så, for der er
kommet nye taster til Kilden, nemlig undertegnede. Det betyder dog ikke, at der
kommer til at ske radikale ændringer fra
dag et. Det betyder heller ikke, at der
ikke er plads til flere, som vil hjælpe
med at holde Kilden i live. På generalforsamlingen var jeg så heldig at tale med
to beboere, som på hver deres måde bød
ind med at hjælpe. Den ene tilbød at lave portrætinterviews, hvilket jeg glæder
mig meget til. Specielt fordi der jo bor en
masse spændende mennesker her i vores hyggelige kvarter. Så til dig, kære
beboer i kvarteret – har du noget på
hjerte, hører vi gerne fra dig, så sender
jeg vores venlige ”reporter” ud for at lave et interview!
En anden beboer har en meget historiekyndig far, som gerne vil byde ind med
det. Det er jeg også meget glad for, da
både Ulla og Lise var stærke i det, og det
kan jeg ikke påstå, at jeg er.
Vi har to anmeldelser med i dette nummer, da jeg mener, det er vigtigt at vi
støtter det lokale. Det gælder både for-

retninger
og kulturtilbud. Så
det er nok
her, at I
læsere vil
opleve
den største forandring i
indholdet
af Kilden.
Som mor
til treårig,
bruger jeg de omkringliggende kulturtilbud til børn og er også ivrig bruger af
take-away, som er andet end pizza og
burger. Også her har vi i dette nummer
fået et godt tip fra en i kvarteret, som
har anmeldt et nyt spisested i kvarteret.
Tusind tak for det.
Kort sagt: Alle input er velkomne, og jeg
glæder mig meget til at høre mere fra
jer, så vi kan bevare Kilden som et blad
fra beboer til beboer. Jeg håber især på
at modtage henvendelser fra nogen, som
vil være fast medredaktør!

Ann-Louise

Kilden 2018/1, marts 2018

Redaktion

Medlemsblad for Husejerforeningen
i Strandvejskvarteret

Ann-Louise Madvig Sigfredsson (ansv)
og Lise Fogh

Udgives 4 gange om året. Oplag 420

Redaktionen sluttet 25. marts 2018

Tryk: ACTUM

Indlæg kan sendes til
kilden@strandvejskvarteret.dk
eller til redaktørerne —
se adresser på bagsiden.

Tidligere numre kan findes på
www.strandvejskvarteret.dk
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Nyt fra bestyrelsen
Bestyrelsen havde sit første møde den
20.3.2018 og konstituerede sig på følgende vis:
Formand: Benditte Skyhøj Olsen
Næstformand: Peter Faurhøj
Fordeling af arbejdsopgaver
Facader:
Jacob Ingvartsen og Peter Faurhøj
Haver og hegn:
Christel Teglers og Louise Garde Wibroe
Kloakker, rotter, vand, el og graffiti:
Jesper Øland Petersen
Affald:
Jesper Øland Petersen og Benditte
Skyhøj Olsen
Gader og fortove:
Louise Garde Wibroe og Christel Teglers
YouSee:
Johan Alsøe og Peter Faurhøj
Arrangementer:
Christel Teglers og Peter Faurhøj.
Opgaver i forlængelse af generalforsamlingens beslutninger
a. Ny kontrakt med YouSee
Bestyrelsen drøfter enkelte tilpasninger
af kontrakten. Så snart der er nyt om
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dette arbejde, vil vi melde det ud på
hjemmesiden.
b. Beplantning af sidegaderne til
Landskronagade
Bestyrelsen vil arbejde videre med dette
i løbet af foråret.
c. Udarbejdelse af en tilstandsrapport for træerne på torvet
Bestyrelsen vil sammen med Michael
Quist - som stillede forslaget - drøfte,
hvordan opgaven gribes an.
d. 125 års jubilæum
I forlængelse af generalforsamlingen er
der nu nedsat et festudvalg, som har
præsenteret forslag til bestyrelsen til videre drøftelse. Der er allerede mange
gode og spændende input - og også husejere uden for festudvalget er kommet
med idéer. Mere følger fra udvalget og
bestyrelsen.
Østerbro Lokaludvalg
Bestyrelsen vil sammen med den nyvalgte repræsentant - Elisabeth Steiner - se
på, hvordan vi bedst får tilgodeset fællesinteresser. Skulle der sidde nogen i
foreningen, som har idéer, er man altid
velkommen til at kontakte Elisabeth eller bestyrelsen.
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Farvel til kvarteret
Af Ulla Liberg, tidligere redaktør af Kilden
Efter at have boet i Komponistkvarteret i
næsten 40 år, er det svært at sige farvel. Der er så mange gode minder forbundet med at have boet netop her.
Da vi flyttede ind, boede vi de første 11
år i bofællesskab med Jørgen Frederiksen (fra Energigruppen), som derefter
flyttede til et andet hus i kvarteret sammen med Karen-Asta.
Vi boede altså, som så mange andre,
flere familier i huset. Rundt om os var
det dengang meget almindeligt, at den
ældre ejer stadig boede i stueetagen og
havde solgt de øverste etager til en ung
børnefamilie.
Men nu er huset i Berggreensgade blevet
for stort for os med alle trapperne. Vi har
i stedet købt en super lejlighed på grænsen mellem Frederiksberg og Vanløse.
Og det har været en rigtig beslutning at
gøre det nu. Det er et stort projekt at
flytte, det kræver mange kræfter.
Legegaden
Kræfterne havde vi, da vi flyttede ind. Vi
ville på forskellige måder kæmpe for at
udvikle kvarteret.
Et projekt, vi var involverede i, var at få
Berggreensgades øverste, vestlige ende
helt lukket for gennemkørende trafik. Da
gaden blev legegade, kunne man stadig
køre igennem, og vi malede selv store
biler på asfalten med et kryds over, så fx
taxier ikke bare skulle smutte igennem.
Børnene, som spillede bold, var meget
forargede over, at de voksne overtrådte
et forbud. Flere af bilisterne kendte ikke
legegadeskiltet. Bestyrelsen gav et ok til
at få gaden helt lukket, hvis de omkring-
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boende var enige. Det tog lidt tid at blive
enige med nogle af de andre husejere
rundt om gaden, som syntes, deres muligheder som bilejere blev begrænset.
Kompromiset blev til sidst en stenbænk,
som brandvæsnet sagde, at de snildt
kunne vælte, hvis det blev nødvendigt.

Atomvåbenfrit område
Det var lettere at få området erklæret
atomvåbenfri zone, og indtil det var besluttet, kunne skiltet herover markere,
at her var en atomvåbenfri husstand. Vi
var også til diverse demonstrationer i
både Danmark og Sverige, så I kan takke vores generation for, at der ikke er
atomkraftværk i Barsebäck længere, og
at det blev ”Sol og Vind, som kom ind” i
stedet for A-værker her i landet.
Husejerforeningen
Per har været med i bestyrelsen i nogle
år, og jeg har været medredaktør af Kilden i 7 år.
Begge dele kan anbefales, det er en rigtig gode måde, at komme til at kende
kvarteret og dets beboere på - en anden
måde end igennem sine nærmeste naboer. Det ville vi ikke have undværet, når
vi nu kigger tilbage. Det har også været
et kæmpe fremskridt for kommunikationen i kvarteret, at der både er en hjemmeside og en lukket Facebookgruppe.
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En fuld kælder
Når man, som os, er samlere og har været til loppemarked bl.a. her i kvarteret
igennem så mange år, blev det en stor
opgave at få tømt huset og ikke mindst
kælderen. Til vores nye lejlighed er kælderen knap 8 m2, så der kan ikke være
ret meget, synes vi. Vi har også begge
haft rigtig mange både fag- og skønlitterære bøger, og vi er kommet til at flytte
for mange med, kan vi se nu.
Derfor måtte vi også i flere omgange efterlyse flere flyttekasser på kvarterets
Facebook-side.
Dermed kom vi i kontakt med mange
søde familier, som var nyindflyttede i
kvarteret. Når vi kom med en flaske lokal valuta, sagde de: ”Nå, det er det, det
betyder, vi har set på Facebook, at andre
har tilbudt noget mod en eller flere af
den lokale valuta”.

Måske må der en forklaring ind på Facebook-siden.
Der var også flere store ting, vi ikke kunne tage med. Her tilbød vi det gratis til
andre på Facebook-siden. Det var dejligt
at se to piger knokle med at skrue et
stort skab ned og bære det hjem i bidder
til nabogaden, eller en ung fyr, der kunne bruge det store spisebord i sit nye
køkken på Frederiksberg. Også kælderfryseren fik et nyt hjem.
På gensyn
Men det er nu heller ikke helt et farvel.
Pers datter Camilla med sin mand Jasper
og deres børn Anna-Luna og Hannibal er
flyttet ind i huset og har på en spændende måde helt omskabt det.
Så vi vil stadig komme og glæde os over
at kunne føle os hjemme i kvarteret. Så
vi mødes nok til diverse arrangementer.

Gadekoncert den 10. juni kl. 15
Heisesgades Heavenly Heavies slår til igen
Musikerne fra Heisesgade har fundet
sammen igen, og de giver koncert den
10. juni kl. 15 i den sydlige ende af
Heisesgade. I tilfælde af dårligt vejr flyttes koncerten til 17. juni kl. 15.

Musikerne er:

Skriv det straks ind i din kalender, for du
vil ærgre dig over at undvære denne
pragtfulde oplevelse med levende musik
lige midt i kvarteret. Sidste år var der
endda nogle, der blev så inspirerede, at
de begyndte at danse.

 Flemming Toft, saxofon

 Karin Juhl, vokal
 Daniel Van Kranendonk, guitar
 Lars Christensen, bas
 Antonio Salcedo, trommer

Mød op med en stol, og tag også gerne
kaffe eller andet med —evt en kage til at
dele.
”Det er en anledning til at komme sammen og møde hinanden”, siger Daniel
Van Kranendonk, som er initiativtager.
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Retur til barndomshjemmet
1. maj får Penalhuset, Hornemansgade 29, nye beboere – eller det vil sige, en
af dem har faktisk boet der i hele sin barndom og ungdom, nemlig
Jacob Ingvartsen.

Nu rykker Jacob ind
med sin egen familie,
hustruen Pernille og to
børn, Nanna på 10 år og
Vitus på 5 år. Endnu et
eksempel på tendensen
til at næste generation
flytter tilbage i kvarteret, når de er blevet gift
og har fået børn.
Jacob er søn af Birthe
Just og Niels Ingvartsen,
som nu flytter efter at
have boet her siden
1970’erne. De var i
mange år del af den faste stab, som sad i bestyrelsen, og desuden
har ”Nisser” været materielforvalter i en menneskealder. Du kan læse
et interview med Nisser
i Kilden 2012/1 (findes
på hjemmesiden som
pdf-fil).
Derfor har Jacob fået
bestyrelsesarbejdet ind
med modermælken.
Som barn var han med
til at sælge øl og sodavand til generalforsamlingerne og til at uddele
Kilden. Nu vil han gerne
igen blive en del af familiehistorien og vise
sine børn, hvordan det
er at bo her.
Tre generationer i Penalhuset
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”Det er en lille by i byen, som mine børn
skal opleve”, siger han. Familien flytter
hertil fra et parcelhus på Amager, hvor
de har boet de sidste 10 år.
Da han var barn, spillede de fodbold på
Hornemansgade. ”Der var ikke så meget
trafik, og heller ikke så mange parkerede
biler”, fortæller han, ”nu er det jo et mareridt at finde parkering”. Hans familie
havde lagt deres gård sammen med genboens i Weysesgade. Jacob husker også,
at der var mange gadefester dengang.
Lad os passe på kvarteret
Jacob blev valgt til bestyrelsen ved Generalforsamlingen i februar 2018, og han
har faktisk en mission! Han vil nemlig
arbejde for at styrke de kulturhistoriske
værdier og kvarterets bevaringsværdier.
Som restaureringsarkitekt ved han, hvad
han taler om: ”Bevaringsværdierne er
skrøbelige, og det kan hurtigt gå galt. Vi
skal synliggøre, hvad husenes arkitektoniske kvaliteter er, og det særlige ved
vores kvarter. Folk er jo flyttet ind, netop
fordi de kan lide husene og kvarteret, og
derfor må vi passe på det”, understreger
han igen og igen.
”Vi er kommet i fint selskab”, siger han
og henviser til en tryksag fra Københavns
Kommune om værdifulde kulturmiljøer,
som indledes med følgende tekst:
”Københavns værdifulde kulturmiljøer
skal sikres, fordi de er et aktiv i byens
udvikling og af uvurderlig betydning for
byens egenart.” Om vores kvarter står
der: ”Kildevældskvarteret er en af de
største og mest helstøbte af en række
beslægtede byggeforeningsbebyggelser
fra slutningen af 1800-tallet, og samtidig
en af de mest velbevarede.” Det er netop
det, Jacob gerne vil hjælpe med at passe
på.

Kilden 2018/1

Godkendte arbejdsbeskrivelser
Da vi spurgte, om det nu gjorde så meget, om hoveddørene åbnede den ene
eller den anden vej, når det næsten ikke
kunne ses, sammenligner Jacob det med
”en stavefejl på forsiden af Kilden. Det
ville da ærgre jer, hvis der var en stavefejl, selv om man sagtens kunne læse og
forstå teksten. Sådan er det også med
arkitektoniske detaljer. Fejl skæmmer !”
siger han.
Jacob vil derfor foreslå, at man får udarbejdet en række tegninger og standard
arbejdsbeskrivelser, som er blevet forhåndsgodkendt af kommunen, og som
man kan give til håndværkerne. ”Det er
ikke fordi håndværkerne ikke vil gøre det
rigtige – men ofte ved hverken de eller
husejerne, hvordan det skal gøres, og så
gør de, som de plejer. Men hvis vi kan
beskrive præcist, hvordan det skal gøres,
så kan vi bevare husene i endnu 100 år.”
Et eksempel er vores skifertage. Skiferen
kan holde i ca 100 år, men det bløde undertag, som mange huse har, kan kun
holde i ca 30 år. Derfor anbefaler Jacob,
at man i stedet laver et hårdt undertag.
Han har – på bestyrelsens anmodning bidraget til udarbejdelsen af nye tegninger og arbejdsbeskrivelser, som snart vil
blive tilgængelige.
Desuden mener han, at bestyrelsen skal
benytte sig af konsulenter, som kan rådgive om byggetekniske spørgsmål og andet der har med Lokalplanen eller facaderegulativet at gøre. Så behøver bestyrelsen ikke selv være ”bussemænd”, hvis
en husejer overtræder reglerne.
Men foreløbig glæder han sig til at flytte
ind og få glæde af kvarteret, caféerne og
stranden. /lf
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Salonen fejrer to års fødselsdag
Salonen på Østerbrogade 222 kan den 7. april i år fejre to års fødselsdag
ket i Strandvejskvarteret
og flytter snart til vores
nabokvarter, klimakvarteret ved Tåsinge plads. Så
det lokale kendskab udvides i takt med Salonens
popularitet. Lokalet kan
lejes ved forespørgsel,
salonen222@gmail.com

Lokalet bliver brugt til mange forskellige
kulturelle arrangementer, og flere kommer til. Det er planen, at flere af dem
skal være på månedlig basis, det gælder
for eksempel te-salon, månedens koncert og månedlige udstillinger. Stedets
ejer Annemette Albrechtsen bor i øjeblik-

Da Kilden var forbi, så vi
månedens bog fra forlaget
Baltzer til 100 kr, fine illustrationer tegnet af Rosa
fra Rouladegade samt et
mindre udvalg af antikvariske bøger til salg. Al forplejning på stedet er økologisk, og kaffen kan nydes på
stedet eller købes med hjem.
Den lokale forankring er ikke til at tage
fejl af – se evt. Salonens program på
dens facebookside eller smut forbi og
hent et program i papirform. /a-ls

Nyt medlem i Østerbros Lokaludvalg
Strandvejskvarteret er nu repræsenteret med et medlem i lokaludvalget
Som det blev nævnt på Generalforsamlingen er vores beboer Elisabeth Steiner
blev valgt til Østerbros Lokaludvalg som
repræsentant for vores husejerforeningen. Valget foregik samme aften, som vi
afholdt vores generalforsamling.
Ved redaktionens slutning var Lokaludvalget endnu ikke konstitueret sig med
de politiske repræsentanter. Men vi ved
allerede, at Elisabeth Steiner har meldt
sig i den valggruppe, som handler om
”Kultur, fritid, erhverv og beskæftigelse”.
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Vi håber, at hendes indsats dér vil gavne
vores kvarter.
Kilden har aftalt
med Elisabeth
Steiner, at hun
skriver om sit arbejde i Lokaludvalget i næste nummer af Kilden, som
udkommer i juni
måned. /lf
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Beboerstafetten

En hilsen fra Spanien
Af Berend Christian, Weysesgade 17, pt Madrid
”Pling” sagde telefonen, da en Messenger
-besked tikkede ind. ”Hejsa. Jeg er blevet ny redaktør på Kilden og tænkte, om
du ville skrive den næste beboerstafet?”.
Som udgangspunkt kan man kun blive
smigret over den forespørgsel. Men da vi
pt. er konverteret til kapitalistiske udlejere på grund af en udstationering til Madrid, var vores første tilbagemelding, at
det ikke rigtigt gav mening. Men redaktøren insisterede. Temaet kunne jo være,
hvad man savner, når man midlertidigt
må forlade sit hjem og sit kvarter. Så vi
accepterede, med et håb om stadig at
være kendte ansigter, når vi vender
hjem.
Vi, Jens (7), Niels (10), Anna (20), Kit og
Berend, er fra den sydlige del af Weysesgade i nr. 17 – men altså i øjeblikket lidt
mere sydligt: Madrid cirka 7 minutters
gang fra Santiago Bernabeu. Og da vi nu
er i gang med noget så fundamentalt i
Spanien som fodbold, vil jeg, nu som dedikeret Atletico de Madrid fan, benytte
lejligheden til at sige tak for underholdningen til FCK. En af de ting man ikke
savner, når man bor i Madrid, er niveauet i Superligaen.
Et år blev til fire
En sommerdag i 2015 tog vi til Madrid
med henblik på at blive ét år. Ret hurtigt
kunne vi dog mærke, at ét år var for lidt
til at få det optimale ud af en udstationering. Så vi blev enige med min arbejdsgiver om, at det blev for to år. Nu er vi så
igang med det tredje år og har netop forlænget til sommer 2019.
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Men hvad så med Weysesgade 17, der
siden 1996 har været vores hjem? Da en
udlejning gav økonomisk mulighed for, at
Kit kunne blive hjemmegående, var vi
ikke i tvivl om, at det var det, som skulle
ske. Vi brugte fire måneder på at få huset i en tilstand, så vi kunne være bekendt at leje det ud og fik heldigvis hurtigt kontakt med Joy og Søren. De boede
i vores hus de første to år. Men som det
jo ofte sker, endte Joy og Søren med at
blive så glade for området, at de købte
deres eget hus i Heisesgade. Så fandt vi
Marianne og Peder, der bor i vores hus
indtil juni i år. Men da vi jo netop har forlænget udstationering til 2019, kommer
der nye lejere igen til sommer. Denne
gang bliver de dog knap så ”nye”. Mine
to yngste døtre, Ida og Anna vender
hjem – men nu som lejere. Det er naturligvis luksus, at udlejningen har givet
mulighed for, at kun én af os behøver at
arbejde. Men selvom alle vores lejere har
været søde og fornuftige, glæder vi os
godt nok til ikke at skulle håndtere udlejning med de praktiske opgaver og problemer, det naturligt fører med sig.
Irriterende bureaukrati
Men hvad savner vi så? Redaktøren havde nok forventet en artikel om, hvor meget vi glæder os til at komme hjem. Men
realiteten er, at vi er superglade for at bo
i Madrid. Her er simpelthen rart! Så når
vi savner Weysesgade og Danmark, er
det ofte i forbindelse med praktiske ting.
Er der problemer, hvor det offentlige,
banken, lægen, viceværten e.l. skal involveres, er Spanien betydeligt mere bureaukratisk end Danmark – og alt kan
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For de fleste husejere vil det nok lyde
grotesk, men jeg savner mine weekender i Weysesgade. Her bor vi i en lejelejlighed, så når der er problemer, ringer
vi til udlejeren – der efter tre til fem rykkere sender ”Adolfo” ud for at undersøge, hvad der er galt. Jeg savner virkeligt
at tage mine beige Kansas overalls på,
hente mit værktøj i kælderen og reparere hus, ordne have, tage på genbrugsstationen og at få en snak med Hanne
(og den sædvanlige lille reprimande om
at jeg godt kunne feje fortovet lidt oftere). Efter så mange år i et gammelt byggeforeningshus ligger det dybt i blodet,
at jeg fixer tingene. Men skal vi gætte
på, at det afsavn hurtig bliver af afløst af
”sur pligt” følelsen, når vi vender hjem?

kun foregå på spansk. Frustrationen over
at have et sprog som en 8-årig, når man
vil skælde en skrankepave ud, er ubeskrivelig.
En ting, vi savnede rigtigt meget i starten, indtil drengene fik lært engelsk og
spansk, var, at de bare kunne løbe ud at
lege med naboungerne. Efterhånden er
sprogbarrieren overvundet, men derudover er der en anden tradition i Spanien,
i forhold til at børn kan lege udenfor
uden at være under konstant opsyn. Men
her er vi måske netop ved én af de ting,
som ofte fremhæves som særligt dansk,
vores tillid og tiltro til andre og samfundet gør tingene lettere og giver frihed.

Når vi nu har muligheden for det, vil vi
gerne takke dem, der står for foreningens hjemmeside og Facebook. På trods
af afstanden er det virkeligt rart at kunne følge med i, hvad der sker af aktiviteter derhjemme. Samtidig giver det så
også mulighed for at give sin mening til
kende om, hvor meget det er ude af proportion at acceptere 1.350 affaldsspande, i stedet for at sløjfe fire P-pladser og
få plads til nedgravede affaldscontainere.
Jeg melder mig til Affaldsgruppen, så
snart jeg er tilbage!
Afslutningsvis skal det nævnes, at når
man bor i centrum af den Iberiske halvø,
så savner man umådeligt at kunne tage
cyklen nede til stranden, bademolen og
vinterbadet (KUN for Kits vedkommende). 360 km til stranden. Suk….

Det har været interessant at genopleve
fænomenet (der åbenbart er universelt),
at når man bor i opgang, kender man
ikke hinanden. Det, at man kender og er
kendt af sine naboer, at man får en sludder (på dansk!), når man tilfældigt mødes, gør, at man føler sig
hjemme. Så vi savner JER !
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Referat fra generalforsamling
27. februar 2018
Peter Lambert blev valgt som dirigent.
Dirigenten erklærede generalforsamlingen som lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.
2. Bestyrelsens beretning
Formanden bød velkommen. Beretningen
blev ikke gennemgået, da den var sendt
ud på forhånd, men der blev knyttet enkelte bemærkninger til den:
Veje og træer
Det er nu lidt over et år siden, at kommunen overtog vejene. Det er i og for sig
gået godt.
Det har dog knebet med at være på omgangshøjde med, hvad kommunen foretager sig fsva. vores træer. I løbet af
2017 blev der et par gange fældet træer,
uden at vi som forening var orienteret
om dette.
Der har hver gang været en god grund til
træfældning, men vi har som bestyrelse
haft et stort ønske om alligevel at være
orienteret om dette - gerne på forhånd.
Det er nu lykkedes at få en ordentlig
kontakt efter et møde med kommunen
for nogle uger siden. Og vi vil fremover
blive orienteret, når det er nødvendigt at
fælde et træ.
Kommunen planter nye træer, når de har
fældet et sygt træ.
Arrangementer i løbet af året
Arrangementet i forbindelse med Niels
W. Gades 200-årsdag blev ikke nævnt i
beretningen for 2017, da det først blev
gennemført efter udsendelse af beretnin-
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gen til generalforsamlingen i 2017. Arrangementet burde derfor have været
omtalt i 2018-beretningen.
Det var Knud Palsbro, som stod for et
stort arrangement, som grundet årstiden
blev gennemført indendørs i Sions Kirke.
Her var der et stort musikalsk arrangement med fællesspisning bagefter.
Knud havde fået pianisten Elisabeth Westenholz, operasangerne Kristina VasNørbæk og René Visgaard Bjerregaard
samt organisten Lis-Vibeke Wallin på
programmet.
Det blev en god koncert - og bestyrelsen
ser frem til flere Knud Palsbro-arrangementer næste gang en af vores komponister har en mærkedag. Tak Knud!
Formanden havde en enkelt oplysning til
indkaldelsen fsva. forslag 5A om beslutning om en ny aftale med YouSee:
Generalforsamlingen nedsatte i 2017 en
arbejdsgruppe efter forslag fra den daværende bestyrelse. Arbejdsgruppen
skulle undersøge alternative muligheder
for TV- og radiosignal, herunder en
eventuel ny aftale med YouSee.
Det kan se ud som om, at arbejdsgruppen er alene om at fremsætte forslaget.
Det er imidlertid et forslag, som bestyrelsen også står bag. Dels har bestyrelsen haft 2 repræsentanter siddende i arbejdsgruppen hele tiden, dels har arbejdsgruppen løbende meldt tilbage til
bestyrelsen om status på arbejdet.
Bestyrelsen anbefaler derfor forslaget,
idet vi samtidig ønsker mandat til at fær-
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diggøre aftalen med de få ændringer, der
kan komme på tale.

grundlæggende ville ødelægge torvets
symmetri og æstetik.

Affaldshåndtering
ved Jesper Øland Petersen

Kommunen fremlagde derfor også flg.
alternative placeringer:

På generalforsamlingen i 2017 forelagde
bestyrelsen og affaldsgruppen et forslag
om en nedgravet affaldsløsning, placeret
på torvet.

 Containere i sidegaderne.

Forslaget blev ikke vedtaget - i stedet
besluttede generalforsamlingen, at forslaget om en nedgravet affaldsløsning
skulle udsættes et år.
Bestyrelsen nedsatte derfor efter generalforsamlingen en ny arbejdsgruppe om
affaldshåndtering. Den nye affaldsgruppe
kom til at bestå af to medlemmer uden
for bestyrelsen, nemlig Christian Werenberg og Michael Quist samt Jesper Øland
Petersen, Jan Væver og Benditte Skyhøj
Olsen fra bestyrelsen.
Affaldsgruppen havde 5 møder i løbet af
året, og forelagde i løbet af efteråret
2017 kommunen de spørgsmål, som var
kommet frem på generalforsamlingen i
2017 i forbindelse med drøftelsen om en
nedgravet affaldsløsning på torvet.
Efter vores møde med kommunen stod
det klart, at der ikke findes nogen reel
mulighed for at gennemføre det oprindelige forslag om en nedgravet løsning på
torvet.
Årsagen er, at træernes rodnet og trækroner skønnes at ville tage skade.
Kommunen oplyste, at hvis vi alligevel
ville have en nedgravet affaldsløsning på
selve torvet, ville det rent teknisk alene
kunne løses ved at inddrage den nordlige
del af torvets vejbane. Kommunen oplyste, at det var meget usikkert om en sådan løsning overhovedet ville kunne blive
godkendt fra politisk side, fordi projektet
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 Nedgravede løsninger i Kildevældsgade hhv. nordvest og nordøst for torvet.
Dvs. enten fritstående affaldscontainere
eller det dobbelte antal nedgravede containere i forhold til det tidligere projekt.
Det vil formentlig også være dobbelt så
dyrt i anlægsudgifter og desuden betyde,
at der må nedlægges otte p-pladser i
Kildevældsgade.
Arbejdsgruppen og bestyrelsen var derfor enige om, at det oprindelige forslag
om en nedgravet løsning på torvet ikke
kunne genfremsættes for generalforsamlingen 2018.
Affaldsgruppen og bestyrelsen drøftede
også kommunens alternative forslag.
Men vi synes ikke, at det var løsninger,
som kunne anbefales generalforsamlingen, fordi en nedgravet affaldsløsning i
Kildevældsgade på begge sider af torvet
vil blive til alt for stor gene for netop de
husstande, der har facade ud til de nedgravede løsninger.
Fritstående containere på sidegaderne vil
skæmme gaden og især være en gene
for de husejere, som vil få direkte udsigt
til containerne.
Bestyrelsen opfordrer derfor husejerne til
at drøfte deleordninger med bioaffald og
eventuelt også med plast-/metalaffaldsspandene, hvis dette bliver muligt. Kommunen blander sig ikke i, hvor mange
affaldsspande der i praksis er i en gade,
så længe der er kildesorteret korrekt.
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En husejer præsenterede i den forbindelse nogle erfaringer vedr. affaldsdeleordninger med bioaffald for 7 ejendomme i
Kildevældsgade.
Spørgsmål til beretningen om affaldshåndtering:
Spørgsmål: Hvad havde konsekvensen
været, hvis vi sidste år havde vedtaget
forslaget om en nedgravet affaldsløsning
og havde fået etableret en nedgravet
løsning?
Svar: Hvis forslaget var blevet vedtaget,
ville bestyrelsen have taget kontakt til
kommunen mhp. diverse tilladelser og
drøftelse af projektets gennemførelse. Så
projektet ville ikke være blevet realiseret
pga. info fra kommunen om træerne.
Spørgsmål: Kunne kommunen ikke bare
have valgt at fælde træerne og så plante
nye i stedet?
Svar: Nej - de bestående, gamle træer
har stort fokus fra kommunens side, og
man ønsker at bevare dem længst muligt.
Andet vedrørende beretningen
En husejer fandt det nedslående, at
kommunen ved den mindste tvivl om lokalplanens fortolkning bakker ud og giver tilladelser til facadeændringer, som
er i strid med lokalplanens formål. I stedet overlades det til bestyrelsen/
foreningen at håndhæve facaderegulativet, når reglerne overtrædes.
Derfor havde han dette forslag til bestyrelsen: En gang om året inviteres tilflyttere til en gennemgang i kvarteret om
lokalplan og regler for dermed at orientere husejerne om reglerne og derved
undgå eventuelle fejl og konflikter.
Svar: Bestyrelsen sender et velkomstbrev som en del af det materiale, som
ejendomsmæglerne skal have i forbindel-
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se med hussalg. Brevet omhandler bl.a.
de forhold, som husejere skal være opmærksomme på inden ombygning. Bestyrelsen har valgt denne løsning, da nye
husejere ofte bygger om, inden de flytter
hertil, og vi på den måde bedre får skabt
fokus på reglerne, inden husejerne påbegynder ombygninger. Men en årlig rundtur kunne også være en idé/supplement.
3 Arbejdsgrupperne:
Energigruppen: Henviste til beretningen.
Kommunikation, Kilden: Præsentation af
Ann-Louise Madvig Sigfredsson, der er
ny redaktør, da Ulla Liberg er flyttet, og
Lise Fogh efter 7 år på posten fratræder.
Lise fortsætter dog et lille stykke tid endnu sammen med Ann-Louise. Ann-Louise
er for nylig flyttet til kvarteret, og hun
efterlyser en medredaktør efter Lise.
Endvidere opfordres alle til at melde ind
med temaer og emner til Kilden.
Det var Ullas og Lises mål at styrke fællesskabet i kvarteret ved at have Kilden.
Kilden kører med temaer og med en beboerstafet, hvilket har tilført viden om
andre i kvarteret.
Desuden arrangerer Kilden ture uden for
vores kvarter, eksempelvis til Brumleby i
foråret 2017.
Redaktørerne har også deltaget i møder
med de andre byggeforeningshuse, og
disse har typisk de samme problemer
(affald etc.), så møderne er værdifulde.
Redaktørerne opfordrer bestyrelsen til at
deltage i møderne i fremtiden.
Hjemmesiden: Søren Borch sørger for at
lægge general info op på hjemmesiden
og flashe på Facebook.
Søren efterlyser nogen, som kan vikariere, når han er på ferie. IT-kyndige, som
kan hjælpe med at optimere hjemmesiden, vil også være velkomne.
Hjertestarter: Lene Lerche-Thomsen oplyste, at Hjertestarteren har været i brug
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igen for få dage siden. Alle opfordres til
at hente en hjerteløber-app og melde sig
som hjerteløber.
Konfliktmægler: Christian Werenberg anbefalede, at der kom flere med i korpset,
da det kan være en fordel at have flere
at vende en problemstilling med. Det vil
være optimalt med fx 3 personer.
Flemming Toft og Søren Skoven har efterfølgende meldt sig til gruppen.
Materielkælderen: Vi har en god materielkælder og en god gruppe, som kan stå
for vedligehold og udlevering af materiel.
Niels Ingvartsen træder ud af gruppen,
da han efter 48 år i kvarteret flytter. Tak
til Niels! Jakob Bjerre fra Weysesgade 23
træder ind i gruppen.
Dirigenten konstaterede, at beretningen
var taget til efterretning med de bemærkninger, som var faldet.
4 Regnskab
Kassereren gennemgik hovedpunkterne.
I 2017 blev der for første gang uddelt et
"Hegnslegat" på 10.000 kr.
Spørgsmål: Hvad indgår i posten
”Møder”?
Svar: Det er alle møder, dvs. bl.a. bestyrelsens og arbejdsgrupper.
Restancer: Vi har restancer på 2 huse.
Gælden følger det enkelte hus, så foreningen får pengene på et tidspunkt,
nemlig senest ved salg.
Regnskabet for 2017 viste et overskud
på 82.276 kr., og formuen udgør
1.720.577 kr. pr. 31. december 2017.
Regnskabet blev godkendt.
5 Forslag til beslutning
5A Forslag til beslutning om ny aftale med YouSee vedrørende TV- og
radiosignal samt internet
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Antennegruppen gennemgik forslaget.
Med en ny aftale vil husstandene få:
1. Lavere TV-priser end nuværende
2. Lavere internetpriser
3. Ekstraordinære tilbud på mobil
4. Ingen binding på TV-aftalen
5. Ingen anlægsprojekter
6. Fremtidssikret løsning med op til 1
Gbps hastigheder nu og 10 Gbps om 2
år.
De nye vilkår og priser kan ses på hjemmesiden: www.strandvejskvarteret.dk/345/.
Budget: 158 kr. pr. måned for en grundpakke i forhold til vores eksisterende aftale, hvor prisen er 180 kr. pr. måned.
Følgende om en ny aftale med YouSee
blev bl.a. drøftet:
Spørgsmål: Kan en husejer eller en vej i
stedet vælge på egen hånd at få installeret fiber?
Svar: Ja, det kunne godt være en mulighed, men er nok bekostelig for den enkelte husstand.
Spørgsmål: YouSee's administrerende
direktør har udtalt, at coax er "død", og
at fremover vil man satse på fiber hvorfor skal jeg have en grundpakke?
Svar: Det skal du heller ikke - man kan
vælge det fra. Desuden er det usandsynligt, at der pludselig er fiber i gaden, da
der er rigtig meget coax i Danmark, og
det derfor i lang tid endnu vil være en
god forretning for f. eks. YouSee.
Spørgsmål: Har foreningen ikke nogen
udgift til YouSee?
Svar: Nej. Al afregning (bortset fra
grundpakken) foregår mellem YouSee og
den enkelte husstand, men der indgås en
samlet aftale med foreningen. Denne
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aftale giver adgang til rabatter uden forpligtigelse.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget enstemmigt, idet
bestyrelsen samtidig fik mandat til at
færdiggøre aftalen med de få ændringer,
der kan komme på tale.
5B Forslag til en mulig rammebevilling til det videre arbejde med træernes tilstand på torvet, omhandlende
en tilstandsrapport og en handlingsplan, hvis dette viser sig nødvendigt
i forhold til dialogen med kommunen, og arbejdet til sikring af den
rette pleje i forhold til den daglige
drift fra Kommunen.
Forslaget blev gennemgået af forslagsstiller Michael Quist.
Følgende blev bl.a. drøftet:
Spørgsmål: Vil de 60.000 kr. gå til direkte gartnerarbejde, dvs. til træerne?
Svar: De 10.000 kr. er til at få udarbejdet en tilstandsrapport. De 50.000 kr. er
til at få udarbejdet en rapport, dvs. en
konkret handlingsplan, mhp. at få det
korrekte gartnerarbejde udført, hvis tilstandsrapporten viser, at træerne ikke
har det godt. En bevilling vil ikke gå til
direkte gartnerarbejde.
Spørgsmål/kommentar: Træernes pleje
er driftsarbejde, som foreningen i princippet ikke skal blande sig i, fordi det er
et kommunalt anliggende. Dog viser gennemgangen, at der synes at være et reelt behov for en tilstandsrapport. Derfor
foreslås det, at man skiller fase 1 og fase
2 ad ved afstemningen.
Svar: Da man med stor sandsynlighed
alene vil kunne nå at bruge pengene til
fase 1 inden for det næste år, vil vi ikke
nå til fase 2 før næste generalforsamling
i 2019. Derfor kan vi sagtens "nøjes"
med, at der stemmes om fase 1.
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Forslagsstiller trak på den baggrund forslag om fase 2-midler tilbage, og kun
forslag om fase 1-midler til en rapport
inden for 10.000 kr. gik til afstemning.
Forslag om fase 1-midler på 10.000 kr.
blev vedtaget.
5C Forslag om beplantning i de
chaussestenbelagte hjørner til sidevejene i Landskronagade
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Foreningen undersøger mulighederne for
og arbejder for, at der kommer beplantning i stedet for de nuværende sten og
steler på hjørnerne af Landskronagade
og sidevejene, i form af træer eller mindre buske. Undersøgelsen og gennemførelse af projektet foregår i samarbejde
med kommunen. Der bevilliges et beløb
til rådgivning og eventuel finansiering.
Budget: 175.000 kr.
Forslaget blev gennemgået af Johan
Alsøe fra bestyrelsen.
Følgende blev bl.a. fremført fra
husejerne:
Spørgsmål: Kan man sørge for, at beplantningen ikke bliver højere end en
normal personbil?
Svar: Så vidt vi er orienteret, vil der være krav om dette fra kommunens side.
Derudover vil træer med større rodnet
ikke være muligt pga. rørføringer og ledninger.
Spørgsmål: Har kommunen noget svar
på, hvorfor der ikke er beplantet nu?
Svar: I sin tid (for 8 år siden) fandt man
ud af, at der lå store fjernvarmeledninger
under hjørnerne, og derfor kunne det
ikke lade sig gøre at plante store træer. I
forbindelse med opgravningen til skybrudsledningerne sidste år blev disse rør
flyttet, hvorfor der ikke længere er det
samme problem.
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Spørgsmål: Umiddelbart ser stelerne ud
til at være en velfungerende løsning,
som ikke tager udsynet, og tidligere træer endte med at se ramponerede ud
(påkørsler?), så er dette kommunens
løsning for at mindske vedligehold? Det
er desuden mange penge at bruge på
beplantning. Kan de i stedet for bruges
på fx at opmale gule trekanter?
Svar: Beplantningen vil være lav, så udsynet vil ikke blive forringet. Derudover
skal man ringe til kommunen og bede
dem om at komme og genmale trekanterne – det er ikke noget foreningen kan
betale sig fra.
Forslaget blev vedtaget.
5D Forslag om indkøb og opsætning
af reetablering af lamper på torvet
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Jesper Øland Petersen fremlagde bestyrelsens forslag.
Efter fremlæggelsen var der bl.a. følgende drøftelse:
Spørgsmål: Kan man fjerne den eksisterende lyskilde (som hænger over torvet).
Svar: Forslaget er en supplerende lyskilde, men hvis forslaget vedtages, vil bestyrelsen forsøge at foreslå kommunen/
Ørsted en mindre skarp belysning fra
den eksisterende lyskilde.
Spørgsmål: Er det korrekt forstået, at
det er et supplement til den eksisterende
lyskilde – dvs. er det "pynt"?
Svar: Ja, det vil umiddelbart være
"pynt", men bestyrelsen vil forsøge at få
den eksisterende erstattet – først ved at
forsøge at reducere skarpheden af det
nuværende lys, men på sigt se, om det
er nok med de nye lamper og dermed
fjerne den nuværende lyskilde.

Svar: Fordi man forsøger at reetablere
den oprindelige opsætning - og der var
oprindeligt alene 6 lamper.
Kommentar: Ingen indvendinger ift. den
nuværende lyskilde – der er nok, og den
er pæn nok. Det er ikke pengene værd
og betyder reelt i omegnen af 1.500 kr.
per hus.
Spørgsmål: Hvis vi etablerer lamperne,
er det så foreningens lamper eller kommunens?
Svar: Det vil i udgangspunktet være foreningens lamper, hvorfor vi i udgangspunktet er ansvarlige for forsikring og
vedligehold. Dog kan man på sigt se, om
man skal forære dem til kommunen
mod, at de vedligeholder dem.
Kommentar/spørgsmål: Vi kommer ikke
tilbage til tiden med de oprindelige lamper. Er dette forslag derfor den rigtige
måde at fejre jubilæet på, når nu der er
eksisterende lys? Og kan man ikke undersøge, om man fx kan udstyre lamperne med solceller, så vi både undgår gravearbejdet og får besparende lys?
Svar: Det vil ikke umiddelbart være muligt at etablere lamperne med solceller.
Spørgsmål: Vi vil gerne fejre vores 125
års jubilæum, men skal lamperne ikke
stå færdige til den dato? Og vil det overhovedet være muligt? Hvis vi vil have
det igennem, kan man ansøge hos RealDania, om de fx vil støtte projektet.
Kommentar: Disse lamper er ren nostalgi, og desuden risikerer vi lysindfald fra
lamperne ind ad vinduerne i de huse,
som ligger ud til en af disse lamper.
Spørgsmål: Hvordan er lamperne finansieret i Nyhavn og ved Nyboder?
Svar: Det vides ikke.

Spørgsmål: Hvorfor ikke 8 lyskilder?
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Kommentar: Foreningen har tidligere finansieret noget, som egentlig var kommunens område, nemlig brolægningen
på torvet. Det endte med, at kommunen
påtog sig 25% af finansieringen, efter at
foreningen havde drøftet medfinansiering
med kommunen. Foreslår, at generalforsamlingen i stedet tilkendegiver, om man
vil gå ind i sådan et projekt, og så derefter drøfter finansieringen med kommunen, inden man foretager sig yderligere.

I 2018 har vores forening 125 års jubilæum. Derfor nedsættes et festudvalg,
som har til opgave at arrangere en fest.

Spørgsmål: Har man erstattet belysningen i fx Krusemyntegade?

6. Godkendelse af budget

Svar: Det vides ikke med sikkerhed, men
det ser umiddelbart ud til, at dette er
tilfældet.
Kommentar: Kan man for fremtiden gøre
det sådan, at forslag fremsættes på generalforsamlingen året inden, det skal
vedtages, så man har tid til summe over
det?
Svar: Det kan man umiddelbart godt,
men man kan også gøre som tilfældet
med affaldsløsningen, som blev "sendt til
hjørne" og genoptaget året efter.
Kommentar: Savner, at der tages stilling
til, om fonde eller lignende kan/vil finansiere det helt eller delvist, og vi derfor
kan få lamperne uden at skulle betale for
det.
Svar: Hvis forslaget vedtages, vil bestyrelsen arbejde for at søge støtte fra andre.
Forslaget gik til afstemning med den ændring, at det er en forudsætning for opsætning af lamper, at eksisterende lyskilder nedtages. Endvidere udvides budgetrammen til 550.000 kr.
Forslaget blev ikke vedtaget.
5E Nedsættelse af et festudvalg
(125 års jubilæum)

Budget: 100.000 kr.
Forslaget blev vedtaget.
Efterfølgende har 3 personer meldt sig til
festudvalget: Charlotte Carson, Susanne
Mortensen og Julie Entwistle (som alle
tre har stået for julemarkedet de to sidste år). Andre kan fortsat melde sig til.

Som følge af, at forslag 5B blev vedtaget
med et reduceret budget, og forslag 5D
ikke blev vedtaget, ændrede budgetposterne sig. Generalforsamlingen drøftede
derfor, om kontingentet skulle nedsættes.
Følgende kommentarer blev bl.a. fremsat
i forbindelse med forslag om at nedsætte
kontingentstørrelsen:
 Uproblematisk at fastholde kontingentstørrelsen.
 Hvert hus har nu ca. 3.300 kr stående
på foreningens konto. Og hvis man
fjerner formuen, så kan man ikke
komme med forslag i samme omfang
som hidtil.
 Det er ikke nødvendigt og heller ikke
klogt at have en formue på en million
stående på foreningens konto. Tidligere havde vi risici ved veje og kloakkers vedligeholdelse, men disse har vi
ikke længere ansvar for. Derfor er der
heller ikke det samme behov for at
have et stort rådighedsbeløb til større
renoveringer.
 En generalforsamling kan altid vedtage forhøjelse af kontingentet, hvis der
besluttes tiltag, som ikke kan rummes
inden for budgettet - vi behøver ikke
en reserve til dette.

Forslagsstiller: Bestyrelsen

Kilden 2018/1
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DRIFTSREGNSKAB 2017
BUDGET

BUDGET

INDTÆGTER:

REGNSKAB REGNSKAB
2016

2017

2017

2018

Medlemskontingent for 393 huse

414.808

372.757

372.757

408.127

Grundpakke, YouSee

913.680

952.743

968.204

921.675

4.000
1.344.961

4.000
1.333.802

Renter:

Danske Bank-giro

-

Danske Bank-drift

-

29

Renter ialt

-

29 -

Gebyrer

0 15.940
1.344.428

INDTÆGTER I ALT

29
10.100
1.335.571

UDGIFTER:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Rensning og vedl. af brønde og kloakker
Vedligeholdelse af vand- og el.ledninger
Vedligeholdelse af gader, beplantning, skilte mv.
Det lille hus i byen
Forslag 5A, Ny aftale med youSee
Forslag 5B, Træernes tilstand på Torvet
Forslag 5C, Beplantning sidevejene til Landskronagade
Forslag 5E, 125 års jubilæum
Fællesantenneafgift til YouSee
Tryk af KILDEN, ref., mødeindk., uddeling, mv.
Lokaleudgifter (GF) samt leje af materielkælder mv.
Ansvarsforsikringer og arbejdsskadeforsikring
Porto, gebyrer, møder, edb-administration mv.
Telefonomkostninger
Formandens og kassererens administration
Redaktøren på KILDEN
Hegnslegat, gaver m.m.
Anskaffelse og reparation af materiel
Fællesaktiviteter, fastelavn, fyrværkeri, nytårskur mv.
Honorar for konsulentbistand, advokat mv.
Hjemmeside på internet

UDGIFTER I ALT
Overskud / Underskud
I ALT

-

-

378 2.374
76.269 900

912.816
44.224
36.459
4.918
21.421
4.000
19.000
5.000
4.122
31.976
45.795
69.020
9.135
1.286.005
58.423
1.344.428

-

2.470 11.051 -

964.530
46.100
36.000
5.180
23.576
4.000
19.000
5.000
14.899
7.100
43.353
61.901
9.135
1.253.295

-

82.276 -

50.000 10.000 20.000 -

10.000
10.000
15.000
91.664
12.500
175.000
100.000
1.013.339
50.000
46.000
5.000
30.000
4.000
19.000
5.000
25.000
10.000
40.000
70.000
10.000
1.558.175

28.743 -

224.373

968.204
50.000
40.000
5.000
30.000
4.000
19.000
5.000
25.000
12.500
52.000
70.000
13.000
1.373.704

1.335.571

1.344.961

1.333.802

KONTINGENTFORSLAG (INKL. GRUNDPAKKE):
Alle undtagen Østerbrogade (1 husstand)

3.000

3.000

3.000

3.000

Østerbrogade (1 husstand)

2.900

2.900

2.900

2.900

Heraf udgør Grundpakke til YouSee (gl. aftale)

1.944

2.051

2.051

2.156

Heraf udgør Grundpakke til YouSee (ny aftale)
Ekstra husstande vil blive faktureret med (gl. aftale):
Ekstra husstande vil blive faktureret med (ny aftale):
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1.961
1.944

2.051

2.051

2.156
1.961
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Kontingentforslaget for 2018 på 3.000 kr.
for alle undtagen Østerbrogade og for
Østerbrogade 2.900 kr. blev vedtaget inkl. 1 grundpakke, dvs. uændret kontingentbetaling.
En husejer påpegede efterfølgende, at
der måtte være en fejl i indtægterne i
budgettet, hvor de ekstra 77 husstande
fejlagtig ikke var medregnet.
En gennemgang af budgettet efter generalforsamlingens afslutning har vist, at
der desværre var en fejl, og at en berigtigelse af denne fejl betyder, at indtægterne øges med 151.002 kr. og udgør
1.333.802 kr.
Det berettigede budget er herefter:
[Se forrige side]
Vedlagte opdaterede budget indeholder
endvidere konsekvensen af, at forslag 5B
blev reduceret med 50.000 kr., og forslag
5D ikke blev vedtaget, hvilket samlet betyder, at budgetunderskuddet reduceres
til 224.373 kr., og forskellen udgør i alt
601.002 kr.
7. Valg til bestyrelsen
Benditte Skyhøj Olsen, Peter Faurhøj,
Jesper Øland Petersen og Jacob Ingvartsen (ny) blev valgt til bestyrelsen.

Kalender

Christel Tegler (ny) og Louise Garde blev
valgt som suppleanter.
8. Valg af revisorer
Morten Rand Jensen og Jakob Bjerre blev
begge valgt som revisorer.
Tak til Søren Friis-Mikkelsen og Jørgen
Vestergaard, som i ca. 25 år har haft opgaven i foreningen - Søren forlader kvarteret efter 46 år.
9. Eventuelt
 En husejer henstillede til bestyrelsen,
at det blev undersøgt, hvordan hård
plast fremover håndteres fra kommunen (sendes det til udlandet?)
 Elisabeth Steiner, Weysesgade 26, er
efter indstilling fra foreningen blevet
valgt til Østerbro Lokaludvalg den 27.
februar 2018.
Formanden takkede dirigenten for at have ledet generalforsamlingen. Dernæst
takkede hun for en god og engageret debat på generalforsamlingen.
Herefter blev generalforsamlingen hævet.
83 stemmeberettede var repræsenteret,
heraf 11 ved fuldmagt.

Fredag 25. maj kl. 21.15
BatNat i Fælledparken

Kildens
udgivelsesplan

Lørdag den 26. maj
Børnenes Dag

Kilden 2018/2 udkommer i juni
Frist for indlæg: 3. juni 2018

Søndag 10. juni kl. 15
Koncert i Heisesgade (altn 17. juni)

Kilden 2018/3 udkommer i september
Frist for indlæg: 9. september 2018

Lørdag 26. august kl. 14
Loppemarked og sommerfest
i Berggreensgade

Kilden 2018/4 udkommer i december
Frist for indlæg: 25. november 2018

Kilden 2018/1
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Formand
Benditte Skyhøj Olsen
Hornemansgade 22
T 3929 3968, M 2023 6216
benditte.olsen@gmail.com
Opgaver:
Affald
Jacob Ingvartsen
Hornemansgade 29
M 2142 1188
jacob@ingvartsen.eu
Opgaver:
Facader

Jesper Øland Petersen
Niels W. Gades Gade 53
M 2172 3616
jesper_oland@hotmail.com
Opgaver:
Kloakker, rotter, vand, el;
Affald
Suppleant
Louise Garde Wibroe
Kuhlausgade 34
M 2969 6986
louise@wibroe.dk
Opgaver:
Haver og hegn;
Gader og fortove

Næstformand
Peter Faurhøj
Berggreensgade 12
M 2926 7827
mail@hottentot.dk
Opgaver:
Facader; YouSee;
Arrangementer
Johan Alsøe
Landskronagade 20
M 5336 9119
johan@alsoe.com
Opgaver:
YouSee

Suppleant
Christel Teglers
Kuhlausgade 37
M 6161 3034
cteglers@gmail.com
Opgaver:
Haver og hegn; Gader og
fortove; Arrangementer

Materielkælder i Hornemansgade 2
Ring hverdage kl. 16-18 og aftal tid:
Jørgen Frederiksen
2049 1701
Jan Væver
2579 3333
Esben Wolstrup
4092 6692
Christian Corfixen
2980 0884
Jakob Bjerre
2671 1602

Kasserer

Hjemmeside

Lars Bjerregaard
Niels W. Gades Gade 44
M 2613 2600
lars.bjerregaard@hotmail.com
Opgave: Kasserer

Søren Borch
Berggreensgade 50
M 2025 7667
hjemmeside@strandvejskvarteret.dk
Opgave: Webadministrator for
www.strandvejskvarteret.dk

Ann-Louise M. Sigfredsson
Hornemansgade 8,1
M 3056 5945
Opgave:
Redaktør Kilden (ansv)
kilden@strandvejskvarteret.dk

Lise Fogh
Berggreensgade 50
M 5090 9214
Opgave:
Redaktør Kilden
kilden@strandvejskvarteret.dk

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
20Hjertestarter: 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
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Referat fra generalforsamling
27. februar 2018
Peter Lambert blev valgt som dirigent.
Dirigenten erklærede generalforsamlingen som lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.
2. Bestyrelsens beretning
Formanden bød velkommen. Beretningen
blev ikke gennemgået, da den var sendt
ud på forhånd, men der blev knyttet enkelte bemærkninger til den:
Veje og træer
Det er nu lidt over et år siden, at kommunen overtog vejene. Det er i og for sig
gået godt.
Det har dog knebet med at være på omgangshøjde med, hvad kommunen foretager sig fsva. vores træer. I løbet af
2017 blev der et par gange fældet træer,
uden at vi som forening var orienteret
om dette.
Der har hver gang været en god grund til
træfældning, men vi har som bestyrelse
haft et stort ønske om alligevel at være
orienteret om dette - gerne på forhånd.
Det er nu lykkedes at få en ordentlig
kontakt efter et møde med kommunen
for nogle uger siden. Og vi vil fremover
blive orienteret, når det er nødvendigt at
fælde et træ.
Kommunen planter nye træer, når de har
fældet et sygt træ.
Arrangementer i løbet af året
Arrangementet i forbindelse med Niels
W. Gades 200-årsdag blev ikke nævnt i
beretningen for 2017, da det først blev
gennemført efter udsendelse af beretnin-
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gen til generalforsamlingen i 2017. Arrangementet burde derfor have været
omtalt i 2018-beretningen.
Det var Knud Palsbro, som stod for et
stort arrangement, som grundet årstiden
blev gennemført indendørs i Sions Kirke.
Her var der et stort musikalsk arrangement med fællesspisning bagefter.
Knud havde fået pianisten Elisabeth Westenholz, operasangerne Kristina VasNørbæk og René Visgaard Bjerregaard
samt organisten Lis-Vibeke Wallin på
programmet.
Det blev en god koncert - og bestyrelsen
ser frem til flere Knud Palsbro-arrangementer næste gang en af vores komponister har en mærkedag. Tak Knud!
Formanden havde en enkelt oplysning til
indkaldelsen fsva. forslag 5A om beslutning om en ny aftale med YouSee:
Generalforsamlingen nedsatte i 2017 en
arbejdsgruppe efter forslag fra den daværende bestyrelse. Arbejdsgruppen
skulle undersøge alternative muligheder
for TV- og radiosignal, herunder en
eventuel ny aftale med YouSee.
Det kan se ud som om, at arbejdsgruppen er alene om at fremsætte forslaget.
Det er imidlertid et forslag, som bestyrelsen også står bag. Dels har bestyrelsen haft 2 repræsentanter siddende i arbejdsgruppen hele tiden, dels har arbejdsgruppen løbende meldt tilbage til
bestyrelsen om status på arbejdet.
Bestyrelsen anbefaler derfor forslaget,
idet vi samtidig ønsker mandat til at fær-
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diggøre aftalen med de få ændringer, der
kan komme på tale.

grundlæggende ville ødelægge torvets
symmetri og æstetik.

Affaldshåndtering
ved Jesper Øland Petersen

Kommunen fremlagde derfor også flg.
alternative placeringer:

På generalforsamlingen i 2017 forelagde
bestyrelsen og affaldsgruppen et forslag
om en nedgravet affaldsløsning, placeret
på torvet.

 Containere i sidegaderne.

Forslaget blev ikke vedtaget - i stedet
besluttede generalforsamlingen, at forslaget om en nedgravet affaldsløsning
skulle udsættes et år.
Bestyrelsen nedsatte derfor efter generalforsamlingen en ny arbejdsgruppe om
affaldshåndtering. Den nye affaldsgruppe
kom til at bestå af to medlemmer uden
for bestyrelsen, nemlig Christian Werenberg og Michael Quist samt Jesper Øland
Petersen, Jan Væver og Benditte Skyhøj
Olsen fra bestyrelsen.
Affaldsgruppen havde 5 møder i løbet af
året, og forelagde i løbet af efteråret
2017 kommunen de spørgsmål, som var
kommet frem på generalforsamlingen i
2017 i forbindelse med drøftelsen om en
nedgravet affaldsløsning på torvet.
Efter vores møde med kommunen stod
det klart, at der ikke findes nogen reel
mulighed for at gennemføre det oprindelige forslag om en nedgravet løsning på
torvet.
Årsagen er, at træernes rodnet og trækroner skønnes at ville tage skade.
Kommunen oplyste, at hvis vi alligevel
ville have en nedgravet affaldsløsning på
selve torvet, ville det rent teknisk alene
kunne løses ved at inddrage den nordlige
del af torvets vejbane. Kommunen oplyste, at det var meget usikkert om en sådan løsning overhovedet ville kunne blive
godkendt fra politisk side, fordi projektet
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 Nedgravede løsninger i Kildevældsgade hhv. nordvest og nordøst for torvet.
Dvs. enten fritstående affaldscontainere
eller det dobbelte antal nedgravede containere i forhold til det tidligere projekt.
Det vil formentlig også være dobbelt så
dyrt i anlægsudgifter og desuden betyde,
at der må nedlægges otte p-pladser i
Kildevældsgade.
Arbejdsgruppen og bestyrelsen var derfor enige om, at det oprindelige forslag
om en nedgravet løsning på torvet ikke
kunne genfremsættes for generalforsamlingen 2018.
Affaldsgruppen og bestyrelsen drøftede
også kommunens alternative forslag.
Men vi synes ikke, at det var løsninger,
som kunne anbefales generalforsamlingen, fordi en nedgravet affaldsløsning i
Kildevældsgade på begge sider af torvet
vil blive til alt for stor gene for netop de
husstande, der har facade ud til de nedgravede løsninger.
Fritstående containere på sidegaderne vil
skæmme gaden og især være en gene
for de husejere, som vil få direkte udsigt
til containerne.
Bestyrelsen opfordrer derfor husejerne til
at drøfte deleordninger med bioaffald og
eventuelt også med plast-/metalaffaldsspandene, hvis dette bliver muligt. Kommunen blander sig ikke i, hvor mange
affaldsspande der i praksis er i en gade,
så længe der er kildesorteret korrekt.
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En husejer præsenterede i den forbindelse nogle erfaringer vedr. affaldsdeleordninger med bioaffald for 7 ejendomme i
Kildevældsgade.
Spørgsmål til beretningen om affaldshåndtering:
Spørgsmål: Hvad havde konsekvensen
været, hvis vi sidste år havde vedtaget
forslaget om en nedgravet affaldsløsning
og havde fået etableret en nedgravet
løsning?
Svar: Hvis forslaget var blevet vedtaget,
ville bestyrelsen have taget kontakt til
kommunen mhp. diverse tilladelser og
drøftelse af projektets gennemførelse. Så
projektet ville ikke være blevet realiseret
pga. info fra kommunen om træerne.
Spørgsmål: Kunne kommunen ikke bare
have valgt at fælde træerne og så plante
nye i stedet?
Svar: Nej - de bestående, gamle træer
har stort fokus fra kommunens side, og
man ønsker at bevare dem længst muligt.
Andet vedrørende beretningen
En husejer fandt det nedslående, at
kommunen ved den mindste tvivl om lokalplanens fortolkning bakker ud og giver tilladelser til facadeændringer, som
er i strid med lokalplanens formål. I stedet overlades det til bestyrelsen/
foreningen at håndhæve facaderegulativet, når reglerne overtrædes.
Derfor havde han dette forslag til bestyrelsen: En gang om året inviteres tilflyttere til en gennemgang i kvarteret om
lokalplan og regler for dermed at orientere husejerne om reglerne og derved
undgå eventuelle fejl og konflikter.
Svar: Bestyrelsen sender et velkomstbrev som en del af det materiale, som
ejendomsmæglerne skal have i forbindel-
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se med hussalg. Brevet omhandler bl.a.
de forhold, som husejere skal være opmærksomme på inden ombygning. Bestyrelsen har valgt denne løsning, da nye
husejere ofte bygger om, inden de flytter
hertil, og vi på den måde bedre får skabt
fokus på reglerne, inden husejerne påbegynder ombygninger. Men en årlig rundtur kunne også være en idé/supplement.
3 Arbejdsgrupperne:
Energigruppen: Henviste til beretningen.
Kommunikation, Kilden: Præsentation af
Ann-Louise Madvig Sigfredsson, der er
ny redaktør, da Ulla Liberg er flyttet, og
Lise Fogh efter 7 år på posten fratræder.
Lise fortsætter dog et lille stykke tid endnu sammen med Ann-Louise. Ann-Louise
er for nylig flyttet til kvarteret, og hun
efterlyser en medredaktør efter Lise.
Endvidere opfordres alle til at melde ind
med temaer og emner til Kilden.
Det var Ullas og Lises mål at styrke fællesskabet i kvarteret ved at have Kilden.
Kilden kører med temaer og med en beboerstafet, hvilket har tilført viden om
andre i kvarteret.
Desuden arrangerer Kilden ture uden for
vores kvarter, eksempelvis til Brumleby i
foråret 2017.
Redaktørerne har også deltaget i møder
med de andre byggeforeningshuse, og
disse har typisk de samme problemer
(affald etc.), så møderne er værdifulde.
Redaktørerne opfordrer bestyrelsen til at
deltage i møderne i fremtiden.
Hjemmesiden: Søren Borch sørger for at
lægge general info op på hjemmesiden
og flashe på Facebook.
Søren efterlyser nogen, som kan vikariere, når han er på ferie. IT-kyndige, som
kan hjælpe med at optimere hjemmesiden, vil også være velkomne.
Hjertestarter: Lene Lerche-Thomsen oplyste, at Hjertestarteren har været i brug
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igen for få dage siden. Alle opfordres til
at hente en hjerteløber-app og melde sig
som hjerteløber.
Konfliktmægler: Christian Werenberg anbefalede, at der kom flere med i korpset,
da det kan være en fordel at have flere
at vende en problemstilling med. Det vil
være optimalt med fx 3 personer.
Flemming Toft og Søren Skoven har efterfølgende meldt sig til gruppen.
Materielkælderen: Vi har en god materielkælder og en god gruppe, som kan stå
for vedligehold og udlevering af materiel.
Niels Ingvartsen træder ud af gruppen,
da han efter 48 år i kvarteret flytter. Tak
til Niels! Jakob Bjerre fra Weysesgade 23
træder ind i gruppen.
Dirigenten konstaterede, at beretningen
var taget til efterretning med de bemærkninger, som var faldet.
4 Regnskab
Kassereren gennemgik hovedpunkterne.
I 2017 blev der for første gang uddelt et
"Hegnslegat" på 10.000 kr.
Spørgsmål: Hvad indgår i posten
”Møder”?
Svar: Det er alle møder, dvs. bl.a. bestyrelsens og arbejdsgrupper.
Restancer: Vi har restancer på 2 huse.
Gælden følger det enkelte hus, så foreningen får pengene på et tidspunkt,
nemlig senest ved salg.
Regnskabet for 2017 viste et overskud
på 82.276 kr., og formuen udgør
1.720.577 kr. pr. 31. december 2017.
Regnskabet blev godkendt.
5 Forslag til beslutning
5A Forslag til beslutning om ny aftale med YouSee vedrørende TV- og
radiosignal samt internet
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Antennegruppen gennemgik forslaget.
Med en ny aftale vil husstandene få:
1. Lavere TV-priser end nuværende
2. Lavere internetpriser
3. Ekstraordinære tilbud på mobil
4. Ingen binding på TV-aftalen
5. Ingen anlægsprojekter
6. Fremtidssikret løsning med op til 1
Gbps hastigheder nu og 10 Gbps om 2
år.
De nye vilkår og priser kan ses på hjemmesiden: www.strandvejskvarteret.dk/345/.
Budget: 158 kr. pr. måned for en grundpakke i forhold til vores eksisterende aftale, hvor prisen er 180 kr. pr. måned.
Følgende om en ny aftale med YouSee
blev bl.a. drøftet:
Spørgsmål: Kan en husejer eller en vej i
stedet vælge på egen hånd at få installeret fiber?
Svar: Ja, det kunne godt være en mulighed, men er nok bekostelig for den enkelte husstand.
Spørgsmål: YouSee's administrerende
direktør har udtalt, at coax er "død", og
at fremover vil man satse på fiber hvorfor skal jeg have en grundpakke?
Svar: Det skal du heller ikke - man kan
vælge det fra. Desuden er det usandsynligt, at der pludselig er fiber i gaden, da
der er rigtig meget coax i Danmark, og
det derfor i lang tid endnu vil være en
god forretning for f. eks. YouSee.
Spørgsmål: Har foreningen ikke nogen
udgift til YouSee?
Svar: Nej. Al afregning (bortset fra
grundpakken) foregår mellem YouSee og
den enkelte husstand, men der indgås en
samlet aftale med foreningen. Denne
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aftale giver adgang til rabatter uden forpligtigelse.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget enstemmigt, idet
bestyrelsen samtidig fik mandat til at
færdiggøre aftalen med de få ændringer,
der kan komme på tale.
5B Forslag til en mulig rammebevilling til det videre arbejde med træernes tilstand på torvet, omhandlende
en tilstandsrapport og en handlingsplan, hvis dette viser sig nødvendigt
i forhold til dialogen med kommunen, og arbejdet til sikring af den
rette pleje i forhold til den daglige
drift fra Kommunen.
Forslaget blev gennemgået af forslagsstiller Michael Quist.
Følgende blev bl.a. drøftet:
Spørgsmål: Vil de 60.000 kr. gå til direkte gartnerarbejde, dvs. til træerne?
Svar: De 10.000 kr. er til at få udarbejdet en tilstandsrapport. De 50.000 kr. er
til at få udarbejdet en rapport, dvs. en
konkret handlingsplan, mhp. at få det
korrekte gartnerarbejde udført, hvis tilstandsrapporten viser, at træerne ikke
har det godt. En bevilling vil ikke gå til
direkte gartnerarbejde.
Spørgsmål/kommentar: Træernes pleje
er driftsarbejde, som foreningen i princippet ikke skal blande sig i, fordi det er
et kommunalt anliggende. Dog viser gennemgangen, at der synes at være et reelt behov for en tilstandsrapport. Derfor
foreslås det, at man skiller fase 1 og fase
2 ad ved afstemningen.
Svar: Da man med stor sandsynlighed
alene vil kunne nå at bruge pengene til
fase 1 inden for det næste år, vil vi ikke
nå til fase 2 før næste generalforsamling
i 2019. Derfor kan vi sagtens "nøjes"
med, at der stemmes om fase 1.
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Forslagsstiller trak på den baggrund forslag om fase 2-midler tilbage, og kun
forslag om fase 1-midler til en rapport
inden for 10.000 kr. gik til afstemning.
Forslag om fase 1-midler på 10.000 kr.
blev vedtaget.
5C Forslag om beplantning i de
chaussestenbelagte hjørner til sidevejene i Landskronagade
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Foreningen undersøger mulighederne for
og arbejder for, at der kommer beplantning i stedet for de nuværende sten og
steler på hjørnerne af Landskronagade
og sidevejene, i form af træer eller mindre buske. Undersøgelsen og gennemførelse af projektet foregår i samarbejde
med kommunen. Der bevilliges et beløb
til rådgivning og eventuel finansiering.
Budget: 175.000 kr.
Forslaget blev gennemgået af Johan
Alsøe fra bestyrelsen.
Følgende blev bl.a. fremført fra
husejerne:
Spørgsmål: Kan man sørge for, at beplantningen ikke bliver højere end en
normal personbil?
Svar: Så vidt vi er orienteret, vil der være krav om dette fra kommunens side.
Derudover vil træer med større rodnet
ikke være muligt pga. rørføringer og ledninger.
Spørgsmål: Har kommunen noget svar
på, hvorfor der ikke er beplantet nu?
Svar: I sin tid (for 8 år siden) fandt man
ud af, at der lå store fjernvarmeledninger
under hjørnerne, og derfor kunne det
ikke lade sig gøre at plante store træer. I
forbindelse med opgravningen til skybrudsledningerne sidste år blev disse rør
flyttet, hvorfor der ikke længere er det
samme problem.
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Spørgsmål: Umiddelbart ser stelerne ud
til at være en velfungerende løsning,
som ikke tager udsynet, og tidligere træer endte med at se ramponerede ud
(påkørsler?), så er dette kommunens
løsning for at mindske vedligehold? Det
er desuden mange penge at bruge på
beplantning. Kan de i stedet for bruges
på fx at opmale gule trekanter?
Svar: Beplantningen vil være lav, så udsynet vil ikke blive forringet. Derudover
skal man ringe til kommunen og bede
dem om at komme og genmale trekanterne – det er ikke noget foreningen kan
betale sig fra.
Forslaget blev vedtaget.
5D Forslag om indkøb og opsætning
af reetablering af lamper på torvet
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Jesper Øland Petersen fremlagde bestyrelsens forslag.
Efter fremlæggelsen var der bl.a. følgende drøftelse:
Spørgsmål: Kan man fjerne den eksisterende lyskilde (som hænger over torvet).
Svar: Forslaget er en supplerende lyskilde, men hvis forslaget vedtages, vil bestyrelsen forsøge at foreslå kommunen/
Ørsted en mindre skarp belysning fra
den eksisterende lyskilde.
Spørgsmål: Er det korrekt forstået, at
det er et supplement til den eksisterende
lyskilde – dvs. er det "pynt"?
Svar: Ja, det vil umiddelbart være
"pynt", men bestyrelsen vil forsøge at få
den eksisterende erstattet – først ved at
forsøge at reducere skarpheden af det
nuværende lys, men på sigt se, om det
er nok med de nye lamper og dermed
fjerne den nuværende lyskilde.

Svar: Fordi man forsøger at reetablere
den oprindelige opsætning - og der var
oprindeligt alene 6 lamper.
Kommentar: Ingen indvendinger ift. den
nuværende lyskilde – der er nok, og den
er pæn nok. Det er ikke pengene værd
og betyder reelt i omegnen af 1.500 kr.
per hus.
Spørgsmål: Hvis vi etablerer lamperne,
er det så foreningens lamper eller kommunens?
Svar: Det vil i udgangspunktet være foreningens lamper, hvorfor vi i udgangspunktet er ansvarlige for forsikring og
vedligehold. Dog kan man på sigt se, om
man skal forære dem til kommunen
mod, at de vedligeholder dem.
Kommentar/spørgsmål: Vi kommer ikke
tilbage til tiden med de oprindelige lamper. Er dette forslag derfor den rigtige
måde at fejre jubilæet på, når nu der er
eksisterende lys? Og kan man ikke undersøge, om man fx kan udstyre lamperne med solceller, så vi både undgår gravearbejdet og får besparende lys?
Svar: Det vil ikke umiddelbart være muligt at etablere lamperne med solceller.
Spørgsmål: Vi vil gerne fejre vores 125
års jubilæum, men skal lamperne ikke
stå færdige til den dato? Og vil det overhovedet være muligt? Hvis vi vil have
det igennem, kan man ansøge hos RealDania, om de fx vil støtte projektet.
Kommentar: Disse lamper er ren nostalgi, og desuden risikerer vi lysindfald fra
lamperne ind ad vinduerne i de huse,
som ligger ud til en af disse lamper.
Spørgsmål: Hvordan er lamperne finansieret i Nyhavn og ved Nyboder?
Svar: Det vides ikke.

Spørgsmål: Hvorfor ikke 8 lyskilder?
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Kommentar: Foreningen har tidligere finansieret noget, som egentlig var kommunens område, nemlig brolægningen
på torvet. Det endte med, at kommunen
påtog sig 25% af finansieringen, efter at
foreningen havde drøftet medfinansiering
med kommunen. Foreslår, at generalforsamlingen i stedet tilkendegiver, om man
vil gå ind i sådan et projekt, og så derefter drøfter finansieringen med kommunen, inden man foretager sig yderligere.

I 2018 har vores forening 125 års jubilæum. Derfor nedsættes et festudvalg,
som har til opgave at arrangere en fest.

Spørgsmål: Har man erstattet belysningen i fx Krusemyntegade?

6. Godkendelse af budget

Svar: Det vides ikke med sikkerhed, men
det ser umiddelbart ud til, at dette er
tilfældet.
Kommentar: Kan man for fremtiden gøre
det sådan, at forslag fremsættes på generalforsamlingen året inden, det skal
vedtages, så man har tid til summe over
det?
Svar: Det kan man umiddelbart godt,
men man kan også gøre som tilfældet
med affaldsløsningen, som blev "sendt til
hjørne" og genoptaget året efter.
Kommentar: Savner, at der tages stilling
til, om fonde eller lignende kan/vil finansiere det helt eller delvist, og vi derfor
kan få lamperne uden at skulle betale for
det.
Svar: Hvis forslaget vedtages, vil bestyrelsen arbejde for at søge støtte fra andre.
Forslaget gik til afstemning med den ændring, at det er en forudsætning for opsætning af lamper, at eksisterende lyskilder nedtages. Endvidere udvides budgetrammen til 550.000 kr.
Forslaget blev ikke vedtaget.
5E Nedsættelse af et festudvalg
(125 års jubilæum)

Budget: 100.000 kr.
Forslaget blev vedtaget.
Efterfølgende har 3 personer meldt sig til
festudvalget: Charlotte Carson, Susanne
Mortensen og Julie Entwistle (som alle
tre har stået for julemarkedet de to sidste år). Andre kan fortsat melde sig til.

Som følge af, at forslag 5B blev vedtaget
med et reduceret budget, og forslag 5D
ikke blev vedtaget, ændrede budgetposterne sig. Generalforsamlingen drøftede
derfor, om kontingentet skulle nedsættes.
Følgende kommentarer blev bl.a. fremsat
i forbindelse med forslag om at nedsætte
kontingentstørrelsen:
 Uproblematisk at fastholde kontingentstørrelsen.
 Hvert hus har nu ca. 3.300 kr stående
på foreningens konto. Og hvis man
fjerner formuen, så kan man ikke
komme med forslag i samme omfang
som hidtil.
 Det er ikke nødvendigt og heller ikke
klogt at have en formue på en million
stående på foreningens konto. Tidligere havde vi risici ved veje og kloakkers vedligeholdelse, men disse har vi
ikke længere ansvar for. Derfor er der
heller ikke det samme behov for at
have et stort rådighedsbeløb til større
renoveringer.
 En generalforsamling kan altid vedtage forhøjelse af kontingentet, hvis der
besluttes tiltag, som ikke kan rummes
inden for budgettet - vi behøver ikke
en reserve til dette.

Forslagsstiller: Bestyrelsen

Kilden 2018/1
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DRIFTSREGNSKAB 2017
BUDGET

BUDGET

INDTÆGTER:

REGNSKAB REGNSKAB
2016

2017

2017

2018

Medlemskontingent for 393 huse

414.808

372.757

372.757

408.127

Grundpakke, YouSee

913.680

952.743

968.204

921.675

4.000
1.344.961

4.000
1.333.802

Renter:

Danske Bank-giro

-

Danske Bank-drift

-

29

Renter ialt

-

29 -

Gebyrer

0 15.940
1.344.428

INDTÆGTER I ALT

29
10.100
1.335.571

UDGIFTER:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Rensning og vedl. af brønde og kloakker
Vedligeholdelse af vand- og el.ledninger
Vedligeholdelse af gader, beplantning, skilte mv.
Det lille hus i byen
Forslag 5A, Ny aftale med youSee
Forslag 5B, Træernes tilstand på Torvet
Forslag 5C, Beplantning sidevejene til Landskronagade
Forslag 5E, 125 års jubilæum
Fællesantenneafgift til YouSee
Tryk af KILDEN, ref., mødeindk., uddeling, mv.
Lokaleudgifter (GF) samt leje af materielkælder mv.
Ansvarsforsikringer og arbejdsskadeforsikring
Porto, gebyrer, møder, edb-administration mv.
Telefonomkostninger
Formandens og kassererens administration
Redaktøren på KILDEN
Hegnslegat, gaver m.m.
Anskaffelse og reparation af materiel
Fællesaktiviteter, fastelavn, fyrværkeri, nytårskur mv.
Honorar for konsulentbistand, advokat mv.
Hjemmeside på internet

UDGIFTER I ALT
Overskud / Underskud
I ALT

-

-

378 2.374
76.269 900

912.816
44.224
36.459
4.918
21.421
4.000
19.000
5.000
4.122
31.976
45.795
69.020
9.135
1.286.005
58.423
1.344.428

-

2.470 11.051 -

964.530
46.100
36.000
5.180
23.576
4.000
19.000
5.000
14.899
7.100
43.353
61.901
9.135
1.253.295

-

82.276 -

50.000 10.000 20.000 -

10.000
10.000
15.000
91.664
12.500
175.000
100.000
1.013.339
50.000
46.000
5.000
30.000
4.000
19.000
5.000
25.000
10.000
40.000
70.000
10.000
1.558.175

28.743 -

224.373

968.204
50.000
40.000
5.000
30.000
4.000
19.000
5.000
25.000
12.500
52.000
70.000
13.000
1.373.704

1.335.571

1.344.961

1.333.802

KONTINGENTFORSLAG (INKL. GRUNDPAKKE):
Alle undtagen Østerbrogade (1 husstand)

3.000

3.000

3.000

3.000

Østerbrogade (1 husstand)

2.900

2.900

2.900

2.900

Heraf udgør Grundpakke til YouSee (gl. aftale)

1.944

2.051

2.051

2.156

Heraf udgør Grundpakke til YouSee (ny aftale)
Ekstra husstande vil blive faktureret med (gl. aftale):
Ekstra husstande vil blive faktureret med (ny aftale):
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1.961
1.944

2.051

2.051

2.156
1.961
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Kontingentforslaget for 2018 på 3.000 kr.
for alle undtagen Østerbrogade og for
Østerbrogade 2.900 kr. blev vedtaget inkl. 1 grundpakke, dvs. uændret kontingentbetaling.
En husejer påpegede efterfølgende, at
der måtte være en fejl i indtægterne i
budgettet, hvor de ekstra 77 husstande
fejlagtig ikke var medregnet.
En gennemgang af budgettet efter generalforsamlingens afslutning har vist, at
der desværre var en fejl, og at en berigtigelse af denne fejl betyder, at indtægterne øges med 151.002 kr. og udgør
1.333.802 kr.
Det berettigede budget er herefter:
[Se forrige side]
Vedlagte opdaterede budget indeholder
endvidere konsekvensen af, at forslag 5B
blev reduceret med 50.000 kr., og forslag
5D ikke blev vedtaget, hvilket samlet betyder, at budgetunderskuddet reduceres
til 224.373 kr., og forskellen udgør i alt
601.002 kr.
7. Valg til bestyrelsen
Benditte Skyhøj Olsen, Peter Faurhøj,
Jesper Øland Petersen og Jacob Ingvartsen (ny) blev valgt til bestyrelsen.

Kalender
Fredag 25. maj kl. 21.15
BatNat i Fælledparken

Christel Tegler (ny) og Louise Garde blev
valgt som suppleanter.
8. Valg af revisorer
Morten Rand Jensen og Jakob Bjerre blev
begge valgt som revisorer.
Tak til Søren Friis-Mikkelsen og Jørgen
Vestergaard, som i ca. 25 år har haft opgaven i foreningen - Søren forlader kvarteret efter 46 år.
9. Eventuelt
 En husejer henstillede til bestyrelsen,
at det blev undersøgt, hvordan hård
plast fremover håndteres fra kommunen (sendes det til udlandet?)
 Elisabeth Steiner, Weysesgade 26, er
efter indstilling fra foreningen blevet
valgt til Østerbro Lokaludvalg den 27.
februar 2018.
Formanden takkede dirigenten for at have ledet generalforsamlingen. Dernæst
takkede hun for en god og engageret debat på generalforsamlingen.
Herefter blev generalforsamlingen hævet.
83 stemmeberettede var repræsenteret,
heraf 11 ved fuldmagt.

Kildens
udgivelsesplan

Lørdag den 26. maj
Børnenes Dag

Kilden 2018/2 udkommer i juni
Frist for indlæg: 3. juni 2018

Søndag 10. juni kl. 15
Koncert i Heisesgade (altn 17. juni)

Kilden 2018/3 udkommer i september
Frist for indlæg: 9. september 2018

Lørdag 26. august kl. 14
Loppemarked og sommerfest
i Berggreensgade

Kilden 2018/4 udkommer i december
Frist for indlæg: 25. november 2018

Kilden 2018/1
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Formand
Benditte Skyhøj Olsen
Hornemansgade 22
T 3929 3968, M 2023 6216
benditte.olsen@gmail.com
Opgaver:
Affald
Jacob Ingvartsen
Hornemansgade 29
M 2142 1188
jacob@ingvartsen.eu
Opgaver:
Facader

Jesper Øland Petersen
Niels W. Gades Gade 53
M 2172 3616
jesper_oland@hotmail.com
Opgaver:
Kloakker, rotter, vand, el;
Affald
Suppleant
Louise Garde Wibroe
Kuhlausgade 34
M 2969 6986
louise@wibroe.dk
Opgaver:
Haver og hegn;
Gader og fortove

Næstformand
Peter Faurhøj
Berggreensgade 12
M 2926 7827
mail@hottentot.dk
Opgaver:
Facader; YouSee;
Arrangementer
Johan Alsøe
Landskronagade 20
M 5336 9119
johan@alsoe.com
Opgaver:
YouSee

Suppleant
Christel Teglers
Kuhlausgade 37
M 6161 3034
cteglers@gmail.com
Opgaver:
Haver og hegn; Gader og
fortove; Arrangementer

Materielkælder i Hornemansgade 2
Ring hverdage kl. 16-18 og aftal tid:
Jørgen Frederiksen
2049 1701
Jan Væver
2579 3333
Esben Wolstrup
4092 6692
Christian Corfixen
2980 0884
Jakob Bjerre
2671 1602

Kasserer

Hjemmeside

Lars Bjerregaard
Niels W. Gades Gade 44
M 2613 2600
lars.bjerregaard@hotmail.com
Opgave: Kasserer

Søren Borch
Berggreensgade 50
M 2025 7667
hjemmeside@strandvejskvarteret.dk
Opgave: Webadministrator for
www.strandvejskvarteret.dk

Ann-Louise M. Sigfredsson
Hornemansgade 8,1
M 3056 5945
Opgave:
Redaktør Kilden (ansv)
kilden@strandvejskvarteret.dk

Lise Fogh
Berggreensgade 50
M 5090 9214
Opgave:
Redaktør Kilden
kilden@strandvejskvarteret.dk

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
10Hjertestarter: 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
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Børnenes dag 27. maj 2018. Foto af Sveinn Madvig Sigfredsson
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KILDEN 2/2018/marts
Medlemsblad for
Husejerforeningen i
Strandvejskvarteret.
Udgives 4 gange om året.

Traditionen tro, vil den primære del af
marts nummeret af Kilden indeholde referat fra Generalforsamlingen.
Der slutter traditionen så, for der er
kommet nye taster til Kilden, nemlig undertegnede. Det betyder dog ikke, at der
kommer til at ske radikale ændringer fra
dag et. Det betyder heller ikke, at der
ikke er plads til flere, som vil hjælpe
med at holde Kilden i live. På generalforsamlingen var jeg så heldig at tale med
to beboere, som på hver deres måde bød
ind med at hjælpe. Den ene tilbød at lave portrætinterviews, hvilket jeg glæder
mig meget til. Specielt fordi der jo bor en
masse spændende mennesker her i vores hyggelige kvarter. Så til dig, kære
beboer i kvarteret – har du noget på
hjerte, hører vi gerne fra dig, så sender
jeg vores venlige ”reporter” ud for at lave et interview!

Leder

retninger
og kulturtilbud. Så
det er nok
her, at I
læsere vil
opleve
den største forandring i
indholdet
af Kilden.
Som mor
til treårig,
bruger jeg de omkringliggende kulturtilbud til børn og er også ivrig bruger af
take-away, som er andet end pizza og
burger. Også her har vi i dette nummer
fået et godt tip fra en i kvarteret, som
har anmeldt et nyt spisested i kvarteret.
Tusind tak for det.

Så blev det forår og sommer i ét hug i vores fine kvarter! Vi gik igennem maj
måned stort set uden regn, lige bortset fra Børnenes dag, som igen var arrangeret af frivillige her i kvarteret. Tak for det! Stafetten blev givet videre, efter
at to hold forældre gennem flere år havde
arrangeret
er jeg
der
Kort
sagt: Alle det.
inputForhåbentlig
er velkomne, og
En anden beboer har en meget historieglæder mig meget til at høre mere fra
nogen,
den.
kyndig
far,som
som griber
gerne vil
byde ind med
det. Det er jeg også meget glad for, da
både Ulla og Lise var stærke i det, og det
kan jeg ikke påstå, at jeg er.

jer, så vi kan bevare Kilden som et blad
fra beboer til beboer. Jeg håber især på
at modtage henvendelser fra nogen, som
vil være fast medredaktør!

støtter det lokale. Det gælder både for-

Ann-Louise

Sidste lørdag i august er der traditionen tro loppemarked. I år bliver dagen dog
ekstra festlig, da vi også skal fejre 125 års jubilæum. Du kan se en oversigt
Vi har to anmeldelser med i dette numoverdaplanerne
fordetdagen
i dette
mer,
jeg mener,
er vigtigt
at vinummer af Kilden.
Jeg vil gerne gentage min bøn fra sidst – jeg savner stadig en fast medredaktør! Lise har igen brugt tid og kræfter på at hjælpe mig, ligesom Brit har
brugt tid på at interviewe og skrive en Redaktion
artikel om Elisabeth, som er vores
Kilden 2018/1, marts 2018
repræsentant
i
Lokaludvalget.
Den
artikel
kan I læse i dette nummer. Det er så
Ann-Louise Madvig Sigfredsson (ansv)
Medlemsblad for Husejerforeningen
at få den hjælp, tak!
og Lise Fogh
idejligt
Strandvejskvarteret
Udgives 4 gange om året. Oplag 420

God sommer!

Tryk: ACTUM

Tidligere numre kan findes på
www.strandvejskvarteret.dk

Ann-Louise

Redaktionen sluttet 25. marts 2018
Indlæg kan sendes til
kilden@strandvejskvarteret.dk
eller til redaktørerne —
se adresser på bagsiden.

Oplag: 420 stk.
Tryk: ACTUM
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Tidligere numre kan findes på
www.strandvejskvarteret.dk

REDAKTION

Ann-Louise Madvig
Sigfredsson (ansv.) og Lise Fogh
Redaktionen sluttet
den 10. juni 2018.
Indlæg kan sendes til
kilden@strandvejskvarteret.dk
eller til redaktørerne
– se adresser på bagsiden.
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Nyt fra bestyrelsen
STATUS PÅ YOUSEE

herlighedsværdi. Endvidere vil tegningerne betyde, at husejerne får sammenlignelige tilbud fra tilbudsgivere.

Vores forening har uheldigvis været ramt af en række nedbrud de seneste uger. Bestyrelsen har været i kontakt med
YouSee, som har fulgt op på problemerne.

Bestyrelsen skal opfordre alle husejere til at anvende disse
tegninger, så vi sikrer os at få et lovligt og håndværksmæssigt forsvarligt anlagt tag. Har du spørgsmål til tegningerne
eller spørgsmål i øvrigt, kan du kontakte Jacob Ingvartsen
på ingvartsen@gmail.com.

Ifølge YouSee skyldtes problemerne en kombination af nyt
udstyr i et eksponeret skab og ”den varmeste maj i mands
minde”. Et af skabene har en placering som gør, at de nye
følsomme CMC fibernoder blev påvirket af den ekstreme og
vedvarende varme, hvorfor termosikringerne sprang. ”Det
var et problem, der var let at løse, men uheldigvis skete
relativt ofte, hvorfor vore teknikere flere dage i træk måtte
køre ud og skifte sikringerne. Det forklarer også, hvorfor
problemet kun opstod i dagtimerne og ikke i aftentimerne”.
Yousee har lovet at forbedre udluftning, og nyt alarmudstyr
installeres. Bestyrelsen og Yousee følger sagen løbende.

KOMMUNENS TRÆPRIORITERINGSPLAN
- IKONISKE TRÆER

Bestyrelsen har i maj måned indmeldt forslag til ikoniske
træer på pladsen på Kildevældsgade (beliggende ud for Kildevældsgade nr. 39 m.v.) Vores store træ midt på pladsen,
vurderes at være +100 år gammelt, og de ni lindetræer,
vurderes til at være fra 1960’erne. Bestyrelsen har i den
forbindelse henvist til, at træerne desuden er fremhævet
som en “bærende bevaringsværdi” i kommunens publikation “Værdifulde kulturmiljøer i byen”.

Efter ikrafttrædelse af den nye aftale er der per 30. april 25
huse, som har opsagt TV grundpakken.

Vi håber dermed, at det fritstående træ og/eller trægruppen
som helhed vil blive taget i betragtning i forbindelse med,
at listen med ikoniske træer bliver opdateret som led i
træprioriteringsplanen 2020.

ARBEJDSTEGNINGER

Husejerforeningen har fået udarbejdet arbejdstegninger til:
Etablering af tag, brandkamme og skorsten.
Tegningerne er lagt på hjemmesiden den 15.5.2018,
du kan se dem her:
http://www.strandvejskvarteret.dk/102/article/1643/309/

BØRNENES DAG

Bestyrelsen takker gruppen bag årets Børnenes Dag for
et godt arrangement, som samlede rigtigt mange børn
og deres forældre. Det var nye kræfter, som gik ind i det
traditionelle arrangement, og endnu en gang bekræftes det,
at der er masser af ildsjæle i kvarteret.

Alle tre tegninger vil fremover kunne bruges af husejerne
og håndværkere i forbindelse med indhentning af tilbud på
renovering af husene i kvarteret.
Formålet med tegningerne og beskrivelserne er, at vise
håndværkere, som skal renovere, hvordan de lever op til
de intentioner, som ligger bag den bevarende lokalplan og
facaderegulativet om at bevare kvarterets arkitektoniske

Til slut vil bestyrelsen ønske alle en god sommer. Vi ses til
jubilæumsfesten den 25. august.
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Ikke mere energi
i Energigruppen
Af Ole Munck, Energigruppen

Energigruppen slutter, ophører. Det besluttede vi på det
seneste og dermed sidste møde i april.
Vi synes, vi har haft en funktion ved at samle oplysninger,
som beboerne har brug for, og at give dem videre ved
artikler i Kilden, minde om ”Sommerluk”, ved besøg og
samtaler i beboernes kældre om deres fjernvarmeanlæg,
ved møder fx med Hofor, ved en spørgeskemaundersøgelse
om beboernes energi-forbrugsvaner, mm.

MEN

Nu står det hele på hjemmesiden:
Strandvejskvarteret.dk
>Faste Genveje >Energiråd
(http://www.strandvejskvarteret.dk/244/ )
Her findes også vores video med spareråd, der kan resultere i op til en månedsløns besparelse på et år.
Derfor tror vi, at behovet for oplysninger om fx. styring af
fjernvarme, vandforbrug og el-oplysning (nye pærer) er
aftaget så meget, at der i hvert fald p.t. ikke er brug for os.
Vi har haft svært ved at finde nye emner, hvis navnet energigruppen stadig skulle være overskriften. Men vi har haft
det hyggeligt og følt os vældigt nyttige, mens det varede.
Så tak for denne gang
(Hvem var det nu, vi var? Det står også på hjemmesiden,
så gå ind og kig dig omkring)
PS: Samtidig bliver rubrikken ”Viceværtens tips” ledigt.
Se på nogle tidligere emner i Kilden og skriv noget, du tror,
andre kan have glæde af at vide, og send det til Kilden, så
sætter de det op.
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Strandvejskvarteret
bliver 125 år i år

Hvis du har lyst til at gøre dagen ekstra festlig, kan du for 400 kr. købe en
galvaniseret støbejernsholder inklusiv flag til at sætte på dit hus og markere dagen
ved at flage. Der er i skrivende stund 20 på lager, og der kan bestilles flere hjem.
Jesper Øland, som bor på Niels W. Gades Gade, tager imod bestilling i god tid, og
senest d. 15. juni 2018. Han hjælper dig også gerne med at sætte det op på dit hus,
ligesom det kan males brunsort før montering, hvis du ønsker det.
Montering aftales individuelt og kan gøres helt frem til jubilæumsfesten.
Kontakt Jesper på jesper_oland@hotmail.com for at lave en aftale.
5
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Invitation til
125 års jubilæumsfest
Lørdag den 25. august 2018

KÆRE ALLE

Vores forening har 125-års jubilæum i år, og det fejrer vi med en stor fest den 25. august 2018.
Et frivilligt, mindre festudvalg har fastsat de overordnede rammer for programmet, som kan ses overfor.
Nu skal vi i gang med den mere detaljerede planlægning (og udførelse). I den forbindelse er al hjælp velkommen!
Alle, der har tid og lyst til at give en hånd med at gøre det til en fantastisk dag, kan kontakte de ansvarlige for hver
“arbejdsgruppe” (som står på næste side) og aftale nærmere.
Hvis du brænder inde med forslag, modtager vi dem selvfølgelig også gerne.
Information om det detaljerede program, tilmelding og betaling følger derfor senere.
Vi glæder os meget til at se jer!
De bedste hilsner
Bestyrelsen
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Overordnet program
Tid

Aktivitet

Kontaktperson

Opsætning: Hjælp til opsætning af borde
i Berggreensgade

Christel Teglers
cteglers@gmail.com

Aktiviteter for de morgenfriske:
Morgensang og kaffe på torvet med efterfølgende
dukkert i Øresund, cykel, løb, yoga mv.

Christel Teglers
cteglers@gmail.com

Fredag den 24. august
18.00-20.00
Lørdag den 25. august
07.00-10.00

10.00-13.00
Loppemarked i Berggreensgade
		
13.00-15.00

Pause

15.00-15.30

Formandens tale og fællessang

Christel Teglers
cteglers@gmail.com

15.30-16.00
Historisk indslag
		

Knud Palsbro
knud@palsbro.dk

16.00-17.00
Kor og klassisk musik fra kvarterets komponister
		

Knud Palsbro
knud@palsbro.dk

15.30-17.00
Børneunderholdning
		

Julie Mose
juliemoseentwistle@gmail.com

17.00-18.30
Børnespisning
		

Julie Mose
juliemoseentwistle@gmail.com

19.00-21.00
Middag
		

Susanne Mortensen
sm@hrs.dk

21.00-00.00
Band, bar, musik mv.
		

Peter Faurhøj
mail@hottentot.dk

Søndag den 26. august
10.00-12.00
Nedtagning: Hjælp til nedtagning af borde
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BEBOERSTAFETTEN

Efter fire år i
Stefansgadekvarteret
på Nørrebro
Af Louise Hove Tang-Jensen, Berggreensgade 19

Efter at vi begge var med til planlægning af dette års
fastelavn i kvarteret, skrev Ann-Louise og spurgte, om ikke
jeg kunne hjælpe med næste udgave af Beboerstafetten. Og
det kan jeg selvfølgelig, for jeg vil gerne støtte op om alle
de mange fantastiske initiativer, som Strandvejskvarteret er
så fyldt med.

min mave) kunne vokse op med legekammerater rundt om
hjørnet, dåseskjul med de andre børn på vejen, og hvor
byen stadig var lige i nærheden med kultur, god kaffe og
mangfoldighed. Og det virkede umiddelbart til, at dette var
lige, hvad Strandvejskvarteret kunne tilbyde.

Så velkommen til Berggreensgade 19, hvor Morten (35
år konsulent indenfor bæredygtighed), Otto (4 år og går
i Flora’s udflytterbørnehave Engen), Leo (1,5 år og går
i vuggestue i Carl Nielsen) og jeg selv (Louise, 32 år og
arbejder med projektledelse og organisationsudvikling i LEO
Pharma) bor.

NÅR SELV REALISTEN ER FORELSKET

Morten er uden tvivl drømmeren, der ser muligheder alle
steder, mens jeg er realisten, der spørger ind til kedelige
ting som vand i kælderen, hvor meget det lige koster at
vælte en bærende væg, eller hvad det årlige varmeforbrug
beløber sig til i et gammelt hus. Men lige fra vi så huset
første gang (i virkeligheden – ikke bare i en boligannonce),
var vi begge charmeret og besluttede os meget hurtigt for
at give et bud. Det er ikke helt til at sætte ord på, hvad der
præcis gjorde udslaget, men stemningen var fantastisk, og
pludselig virkede Østerbro og Strandvejskvarteret som det
helt rigtige valg.

VEJEN TIL 2100-SPELT

Efter 4 år i Stefansgadekavarteret på Nørrebro efterfulgt af
nogle måneders intensiv boligjagt, som både inkluderede et
hus i skoven i Hellebæk, en villalejlighed på Frederiksberg
og et nybygget rækkehus på Vesterbro, besluttede vi os for
at tage til åbent hus i et byggeforeningshus på ydre Østerbro. Det var efterhånden dukket op i vores søgeresultater
mange gange, så måske det alligevel kunne noget, på trods
af vores umiddelbare skepsis? Morten havde ellers forsvoret nogensinde at bosætte sig i 2100-spelt, og selv kunne
jeg slet ikke forlige mig med at bo så langt fra Nørrebros
mange caféer, restauranter og mangfoldige forretningsliv.

Vi flyttede ind i august 2016, efter 3 måneders renovering
(som tog en smule overhånd, men det er vi rigtig glade for i
dag). Vi nyder huset, kvarteret, sammenholdet, menneskerne, traditionerne, vores lille (men imponerende rummelige)
have, alle legekammeraterne, stemningen og charmen hver
eneste dag.
Både Otto og Leo har fundet masser af legekammerater i
kvarteret, og der kommer hele tiden nye til. Når vejret viser
sig fra sin bedste side, er der altid nogen at lege med for
børnene – og kaffe/vin/øl som nydes med naboer, genboer
og andre i kvarteret på bænkene ude på vejen. Børnenes
dag og Halloween er blevet nogle af årets absolutte højdepunkter for Otto, Morten løber (og snakker) et par gange om

Ved første øjekast vandt Berggreensgade vores hjerter med
masser af børn og god stemning, og huset midt på gaden
viste sig hurtigt at gøre vores skepsis til skamme.
Vi ville gerne finde et sted, hvor Otto og Leo (som på det
tidspunkt endnu befandt sig på den indvendige side af
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ugen med løbeklubben i kvarteret, og det første Leo gør, når
vi kommer hjem fra vuggestue, er at gå over på den anden
side af vejen for at høre om Arthur er hjemme.

som ikke findes mange steder, og det skal vi sætte pris på
og værne om.
Jeg vil gerne sende stafetten videre til Christina, Christian,
Viola og Villum i Niels W. Gades Gade 19. De er også flyttet
til kvarteret indenfor de sidste par år og nyder lige som os
alle de mange nye venskaber, bekendtskaber, traditioner og
muligheder, som vores kvarter tilbyder.

Alt i alt må vi vist bare konkludere, at vi er rigtig glade for at
være havnet her i kvarteret, og at alle i familien nyder det.
Jeg er stadig ikke helt tilfreds med udvalget af caféer og
restauranter i nærheden, men det lyder til, at der er kræfter
i kvarteret, der arbejder for at også dette ønske på et tidspunkt kan gå i opfyldelse. Jeg melder mig i hvert fald gerne
under fanerne for at få noget op at stå, for det er – i mine
øjne - lige netop det, vores kvarter kan. Der er et overskud,
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Hahnemanns Køkken
Anmeldelse

frugtsafter fra den økologiske hylde, og altså kogebøger.
Engelsk porcelæn, mikrobølgefast. Alt dette står fremme og
kan købes; her har vi altså en gavebutik. Der reklameres
med madevents og bagekurser. Der findes allerede en
Hahnemann-aflægger i etablissementet ”Torvehallerne”.

På Sankt Kelds Plads 12 er for nylig åbnet et spændende
sted i et 1000 m2 stort showroom, hvor man tidligere har
udstillet luksusbiler og huset en Nettobutik. 2 gange, først
midt i februar og senest her i maj, hev jeg en medspiser
med forbi, hvor vi ved første besøg pelsede forskellige
salater og fik lidt kage og kaffe, sidst nød dagens take-out
middagsmad. På stedet.

Udsigten fra Hahnemanns Køkken er (30 maj) i høj grad
præget af, at Sankt Kelds plads hele foråret har været
gravet op. Trafikken i rundkørslen finder sine egne veje over
fortove og begge veje rundt i rundkørslen, busser, cykler,
personbiler og mødre med spædbørn i vogne og på armen.
Halløj hvor det går! Man kan håbe, at pladsen, i lighed med
Kongens Nytorv for nylig, vil genopstå, med nyplantede
træer, græs, og måske en mindre autonom trafik, roterende
mod uret.

Masser af spejlglasvinduer mod gaden, masser af eftermiddagssol, god plads. Rigtig god plads. Jeg gætter på, at stedet reelt er et helt moderne, åbent storkøkken, som kræser
for firmakantiner med et ønske om sunde, gode, økologiske
retter. En glimrende frokostcafé. Et frirum.
Der er kaffe, espresso m.m., der er øl og vin, der er et batteri af velsmagende saftarter. Udbuddet er ikke voldsomt
stort, men på den anden side langt større end hjemme hos
mig selv. Kagerne er bestemt kvalificerede. Der satses på
Take-Out. Priserne er OK, for økosegmentet.
Direktøren er kogebogsforfatter og udbyder af en række
labels med marmelader, syltetøj og knas. Også spændende

Hahnemanns Køkken, Sankt Kelds Plads 12, 2100 København Ø, http://hahnemannskoekken.dk
Beset og besmagt af Søren Klokhøj, BGG52.
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Nyt om materielkælderen
Af Jørgen Frederiksen, Kældergruppen

BYGNINGSSTILLADSER

på den måde med farver kan adskille og markere sammenhængen mellem det enkelte telt og det tilhørende stillads.
Vi efterlyser derfor folk, der kan hjælpe os med opstilling og
nedtagning. Det er nødvendigt med assistance, og man/du
må meget gerne allerede nu give dit tilsagn. Se vores tlf.nr.
på bagsiden.

Vi har to bygningsstilladser, der bliver ‘renoveret’, så platformene, man står på, bliver fornyet.
Ved brug af vores bygningsstilladser, er det låneren, der
har det fulde ansvar for den/de personer, der opholder sig
på stilladset. Når man skal låne et bygningsstillads, skal
man derfor i fremtiden bekræfte skriftligt, at låneren har det
fulde ansvar ved brug af - og ophold på - stilladset.
Vi anbefaler desuden, at man af sikkerhedsmæssige grunde
anvender faldseler, når man arbejder på stillads og tag. Vi
har ingen seler, men vi vil undersøge muligheder for at leje
faldseler.

NÅR DU VIL LÅNE

Af hensyn til alle andres planlægning er det meget vigtigt,
at man booker sig til lån i rigtig god tid. Det gælder for alle
typer lån. Det giver mulighed for bedre planlægning for alle,
så vi undgår, at der opstår kø/venteliste på udstyr. Så kan
flere have glæde af vores redskaber og materialer. Man skal
kontakte os på hverdage mellem 16-18 og aftale tid.

HUSEJERFORENINGENS STORE TELTE

I Husejerforeningen er der god tradition for at mange
deltager frivilligt i forskelligt arbejde for fællesskabet. Sådan
er det også for materielkældergruppens deltagere. Vores
bidrag er at have styr på vores fælles værdier og udstyr og
at være til rådighed, når det skal hentes og bringes retur. Vi
opfordrer til, at man/du/I selv har styr på, hvor mange I skal
være for at hente og bringe noget fra materielkælderen.

Husejerforeningens store telte er kun til de store fælles
gadefester, og de kan ikke lånes til privat brug. Vi opfordrer
til, at man selv køber små 3x3 m telte, som er meget velegnede til vores små haver.

BORDE OG STOLE

Vi har nu ca. 40 letvægtsstole samt borde til større arrangementer i ‘privaten’, konfirmationer etc.

HJÆLP SØGES 25/8

Til loppemarkedet/jubilæumsfesten (den 25. august) planlægger Kældergruppen at stille alle de store telte op, så vi
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Viceværtens tips
Af Jørgen Frederiksen, Kildevældsgade 9

VAND OG FORBRUG

Vand koster 44,90 kr/1 m3 i København. Det er (endnu)
fantastisk billigt. Det rene vand i hanerne er uerstatteligt og
vigtigt i vores hverdag.
I en af de små illustrationer nedenfor genkender du måske
dig selv i måden at bruge vand på, og de illustrerer også
forbrug af vand generelt.
Her er 2 eksempler:
Hvis du vasker hænder i 50 sekunder med vandet løbende
som illustreret herunder til venstre, altså med fuld stråle,
giver det et forbrug på ca. 5 ltr.

Hvis du vasker hænder i 50 sekunder med vandet løbende
som illustreret herunder til højre, altså med en beskeden
stråle, giver det et forbrug på ca. 1 ltr.

Hvis du vasker hænder fire gange om dagen = 20 ltr.
365 dage x 20 ltr. = 7300 ltr. (7,3 m3)
7,3 x 44,90 kr = 327 kr på et år.

Hvis du vasker hænder 4 gange om dagen = 4 ltr.
365 dage x 4ltr. ltr. = 1460 ltr. (1,46 m3)
1,46 x 44,90 kr = 65 kr på et år.
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Sådan deler vi
affaldspandene
Af Jørgen Frederiksen, Kildevældsgade 9

På Kildevældsgade 1-13 har vi fundet en fælles løsning, hvor vi deler
affaldsspandene imellem os, så vi hver især har færre spande
– samtidig med at vi kan kildesortere i alle segmenter
For ca. et år tilbage planlagde vi i husrækken Kildevældsgade 1-13 i fællesskab en fordeling af affaldscontainere for at
reducere det samlede antal. Ved et blik på skemaet vil det
fremgå, hvordan vi indtil videre har fordelt spandene. To af
os har valgt bioaffald, og de to spande kan benyttes fælles.
Selv om vi endnu ikke har fået containere til metal og plast,
har vi indregnet dem, så vi er klar, når de nye containere
ankommer.
HUSNUMMER
BEBOERE
		
		

Vores eksisterende model omfatter 15 store + 4 små, incl.
plast og metal, ialt 19 containere.
Hvis vi skal følge kommunens model i sin yderste konsekvens, ville det blive 4 containere pr. husstand i alt 28, og
da K1 og K3 tæller som 2-familiehuse, ville tallet blive ialt
36 containere.

1

3

5

7

9

11

13

To familier
4 personer
(og en butik)

To familie
6 personer

En familie
4 personer

En familie
1 person

En familie
2 personer

To familier
5 personer

To familier
4 personer

X og x

X og x

X

x

x

X

X

RESTAFFALD

PAPIR
x
X
X
					

X

X

METAL/PLAST
X
X
X
						
BIO					x		x
Containere: X = stor; x = lille. Pilene angiver, hvilken nabo man skal aflevere hos.

ERFARINGER

alle husstande haft mulighed for at kommentere på det i
plenum, så alle kunne blive enige. Det er helt sikkert også
måden at gøre det på.”

Kilden har også spurgt de andre husejere, som indgår i
ordningen, og én svarer: ”Det er et rigtigt fint alternativ til
at have mange skraldespande stående, og man bliver rigtig
god til at tænke over sorteringen, når der også er andre
involveret.”

Det blev samtidig understreget, at det er særdeles vigtigt,
at man prioriterer en meget god og grundig dialog, da hele
ordningen er bundet op på et super naboskab og tillid til
hinanden, som det er vigtigt at bevare ved at tage så meget
hensyn til hinanden som muligt.

På spørgsmålet om, hvordan de er blevet enige om at
fordele skraldespandene imellem sig, er svaret: ”nogen
har været ansvarlig for at lave et groft udkast, og så har
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Tak for stor frivillig indsats
Af bestyrelsen

Flemming Toft og Jan Væver fratrådte bestyrelsen ved
generalforsamlingen i februar 2018. For Flemming Tofts
vedkommende blev det til 4 år, hvor han blandt andet tog
sin tørn i arbejdsgruppen om forslag til kildesortering på
torvet. Stor tak til Flemming.

22 ÅR I BESTYRELSEN

Jan Væver har i to omgange været bestyrelsesmedlem,
nemlig i perioden 1992 - 2004, hvorefter han fratrådte
efter bl.a. at have arbejdet med Landskronagadeprojektet,
som medførte træer og anden beplantning i samarbejde
med kommune og de erhvervsdrivende. I 2008 stillede Jan
igen sin arbejdsindsats til rådighed, og det blev her til 10
år som bestyrelsesmedlem, heraf et par år som formand. I
den sidste periode lagde Jan et stort arbejde i at få en ny
aftale med YouSee (i 2011) og senere var han bl.a. aktiv i
arbejdsgruppen om forslag til kildesortering. Sideløbende
havde han ansvaret for gaderne (dengang de var vores) og
kloakker samt håndtering af rottesager. Jan har dog ikke
helt sluppet foreningsarbejdet: Han er fortsat at finde som
en af mændene bag materielkælderen. Stor tak til Jan for
hans store engagement gennem i alle årene.

Flemming
Toft

Jan
Væver

FORVALTER AF MATERIELKÆLDEREN

Til slut vil bestyrelsen takke Niels Ingvartsen, som sammen
med Birte nu er fraflyttet Hornemansgade 29 efter 48 år
i kvarteret. Niels forlod dermed også sine opgaver med
materielkælderen, som han var med til at starte op for
mere end 30 år siden. I første omgang bestod “kælderen”
af en fælles stige, som lå op ad stakittet i Berggreensgade.
Da foreningen senere besluttede at købe et stillads, blev
materielkælderen formelt etableret ved et lejemål i Hornemansgade, hvor nøglen den gang altid var at finde under en
urtepotte i Niels’ og Birtes have.
Bestyrelsen takker Niels for hans store arbejde med at
holde styr på og orden i de skiftende kældre.

Niels
Ingvartsen
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Kvarterets øjne og ører
i Østerbro Lokaludvalg
Af Brit Larsen

Tirsdag den 27. februar var en bidende kold vinteraften. De af kvarterets beboere,
der begav sig ud på cykel for at deltage i husejerforeningens generalforsamling lidt
længere inde på Østerbro, husker det med garanti. Selvsamme mørke og kolde aften, tilbragte Elisabeth Steiner i Østerbrohuset ved en meget kompliceret valgaften.
resseområderne skulle fordeles.” Heldigvis var det den rette
strategi, og nu er hendes primære i Lokaludvalget indenfor
miljø og teknik samt kultur- og fritidsområdet.
“Men der er supermange projekter i gang,” fortæller hun.
For eksempel er der planer om at gøre Nordre Frihavnsgade til cykelgade, om at udvikle Østerbrogade, og om at
forbinde Svanemøllen Kaserne via en cykelsti. Og så er der
naturligvis det nye Nordhavnskvarter, som Elisabeth inderligt håber, kan vokse i samspil med resten af Østerbro, så
det ikke udelukkende bliver sin egen bydel (Nordhavn har
dog sit eget postnummer - 2150). Med på listen er også
en høring om boliger på Gasværksgrunden. Slutteligt taler
vi om den ‘glemte lomme’ mellem Jagtvej og Svanemøllen
Station, som vi begge er enige om godt kunne trænge til et
frisk pust.

Da jeg et par måneder senere møder Elisabeth, har Kong
Skjold slået sit sommertelt ud over det ganske danske land,
og vi køler os på iskold danskvand i forhaven på Weysesgade 26. Naboerne nyder kold hvidvin ude på gaden, og
børnene drøner afsted på løbehjul.

På Lokaludvalgets hjemmeside www.oesterbrolokaludvalg.
kk.dk/ kan man læse om de her nævnte projekter og mere til.

Elisabeth, som er 32 år, flyttede i oktober 2017 ind i
Weysesgade sammen med sin kæreste Casper. Til daglig
slår hun sine folder ude i DR Byen med at tilpasse DR’s kanaler og platforme til fremtidens mediebrug. Hin valgaften
i februar bragte dog Elisabeth endnu et hverv, nemlig som
repræsentant for Strandvejskvarteret i Østerbro Lokaludvalg.

SAMSPILLET OG DEN SÆRLIGE
ØSTERBROIDENTITET

“Jeg håber da, at kvarteret vil kunne mærke en forskel ved
at have en repræsentant i Lokaludvalget. Noget af det, som
jeg synes er vildt spændende, er at se på, hvordan vi på
tværs af Østerbro kan indgå i bedst mulige samspil med
hinanden og styrke fællesskabsfølelsen, ” siger hun.

SUPERMANGE PROJEKTER

“Jeg er gået ind i det her for at være kvarterets øjne og
ører”, siger Elisabeth. “Jeg er interesseret i, hvordan kommunens planer for byudvikling, infrastruktur osv. bidrager til
at skabe de bedst mulige rammer for vores liv på Østerbro,
også her i Strandvejskvarteret. Samtidig banker mit hjerte
for kultur- og fritidsområdet, som har betydning for os alle
sammen, og derfor satte jeg mig også på det felt, da inte-

”Og så kunne jeg godt tænke mig at arbejde med at styrke
det der særlige østerbroske - eller en østerbroidentitet om
man vil. Lige netop dér tror jeg, at vi som kvarter har meget
at byde ind med, fordi vi bor tæt og har en stærk tradition
for godt naboskab og for at hjælpe hinanden, ” slutter hun.
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Børnenes Dag anno 2018

Lørdag d. 26. maj var der atter arrangeret ”Børnenes
dag” i Strandvejskvarteret. Dagen blev en bragende succes på trods af det ustadige vejr, 105 børn fra kvarteret
var tilmeldt. Dagen bød blandt andet på en skattejagt,
hvor posterne var gemt i forskellige haver i kvarteret.
Haveklubben havde arrangeret et planteværksted, hvor de
børn som havde lyst til at plante blomster, kunne komme
og øve sig i det. Hele dagen var det muligt at ”bide til bolle”, hvilket især drengene var begejstret for - se billedet
på næste side.
Kortet, som viser hvor der bor børn i kvarteret, blev
opdateret – er du interesseret i at se det opdaterede kort,
kan du kontakte Cecilie Walberg Andersen: ceciliewandersen@hotmail.com
Stafetten er givet videre fra Anton og Henriette Griffenberg, samt Ulrich og Nanna Bang efter det i en årrække
havde været dem, som stod for det traditionsrige arrangement i vores børnerige kvarter.

Dette års arrangører opfordrer til, at andre melder sig og
hjælper gerne med gode råd og information til dem, som
melder sig. Interesserede kan kontakte Cecilie Walberg
Andersen ceciliewandersen@hotmail.com
Gruppen har som udgangspunkt ikke planer om at stå for
arrangementet igen. Derfor vil det være rigtig rart, hvis
andre forældre i kvarteret har lyst til at holde traditionen
i hævd.
Fordelen ved at være med til at arrangere er blandt andet,
at du lærer andre forældre at kende, du får indflydelse
på indholdet af dagen, og du er med til at gøre en masse
skønne unger glade!
Stor tak til dette års arrangører: Cecilie Walberg
Andersen, Majbritt Sundstrøm og Johanna Skylv
Munch.
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Du kan også byde ind
Meld dig til Østerbros digitale borgerpanel på www.
oesterbrolokaludvalg.kk.dk/page720.html og giv dit input
gennem regelmæssige spørgeskemaundersøgelser.

Her kan du finde mere information

Deltag i de månedlige møder i Østerbro Lokaludvalg
- de er åbne og foregår på Plejecenter Fælledgården,
Drejøgade 3.

Miljøpunkt Østerbro:
https://miljopunktosterbro.wordpress.com/

Lokaludvalgets hjemmeside:
www.oesterbrolokaludvalg.kk.dk/

Kultur Ø:
https://kulturoesterbro.kk.dk/

Kommende mødedatoer er 20. juni; 15. august; 19.
september; 24. oktober; 21. november; 19. december.
Altid om onsdagen og altid kl. 17.30

Kommende kulturbegivenheder
• Gadekunst på Strandboulevarden:
fernisering den 22. juni
• Kulturhavn Festival i Nordhavn
den 24.-26. august
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Koncert i Heisesgade
Anmeldelse – Heisesgade Heavenly Heavies slog til igen

Fotos er taget af Karen-Asta Bo.
Endnu en gang kunne man sidde en søndag eftermiddag i
sol og nyde den herlige, levende musik i Heisesgade Syd.
Ad-hoc bandet udgøres af lokale musikere, og repertoiret
bestod af en fin blanding af Jazz, Bossa, Blues og Funk.

Heart under Jazz Festivallen i København i juli, se fx her:
http://www.jazzbyheart.com/JazzByHeart_Concert_Dates.
html

HEISESGADE HEAVENLY HEAVIES

Heldigvis var der endnu flere naboer, som dukkede op i år,
og både små og store blev begejstret af musikken.

• Karin Juhl, vocal
• Daniel Van Kranendonk, guitar
• Lars Christensen, bass
• Antonio Salcedo, drums
• Jørgen Fris Frederiksen, congas

De har allerede lovet at optræde igen næste år, så hold øje
med datoen, når den offentliggøres.
Hvis du blev sulten efter mere, så kan du høre Karin Juhl
og Daniel Van Kranendonk optræde med deres duo Jazz by
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KALENDER

KILDENS UDGIVELSESPLAN

Lørdag den 23. juni fra kl. 20.00
Sankt Hans Bål
Kildevældsparken
Fælledparken
Nordhavn
Waterfront
Se mere https://minby.dk/2016/06/21/44021/guide-tilsankthans-paa-oesterbro/

Kilden 2018/3 udkommer i september
Frist for indlæg: 9. september 2018
Kilden 2018/4 udkommer i december
Frist for indlæg: 25. november 2018
Kilden 2019/1 udkommer i marts
Frist for indlæg: 25. februar 2019

Lørdag den 26. august kl. 10.00
Loppemarked/Jubilæumsfest – 125 år
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KILDEN 2/2018/marts
Medlemsblad for
Husejerforeningen i
Strandvejskvarteret.
Udgives 4 gange om året.

Traditionen tro, vil den primære del af
marts nummeret af Kilden indeholde referat fra Generalforsamlingen.
Der slutter traditionen så, for der er
kommet nye taster til Kilden, nemlig undertegnede. Det betyder dog ikke, at der
kommer til at ske radikale ændringer fra
dag et. Det betyder heller ikke, at der
ikke er plads til flere, som vil hjælpe
med at holde Kilden i live. På generalforsamlingen var jeg så heldig at tale med
to beboere, som på hver deres måde bød
ind med at hjælpe. Den ene tilbød at lave portrætinterviews, hvilket jeg glæder
mig meget til. Specielt fordi der jo bor en
masse spændende mennesker her i vores hyggelige kvarter. Så til dig, kære
beboer i kvarteret – har du noget på
hjerte, hører vi gerne fra dig, så sender
jeg vores venlige ”reporter” ud for at lave et interview!

Leder

retninger
og kulturtilbud. Så
det er nok
her, at I
læsere vil
opleve
den største forandring i
indholdet
af Kilden.
Som mor
til treårig,
bruger jeg de omkringliggende kulturtilbud til børn og er også ivrig bruger af
take-away, som er andet end pizza og
burger. Også her har vi i dette nummer
fået et godt tip fra en i kvarteret, som
har anmeldt et nyt spisested i kvarteret.
Tusind tak for det.

Så blev det forår og sommer i ét hug i vores fine kvarter! Vi gik igennem maj
måned stort set uden regn, lige bortset fra Børnenes dag, som igen var arrangeret af frivillige her i kvarteret. Tak for det! Stafetten blev givet videre, efter
at to hold forældre gennem flere år havde
arrangeret
er jeg
der
Kort
sagt: Alle det.
inputForhåbentlig
er velkomne, og
En anden beboer har en meget historieglæder mig meget til at høre mere fra
nogen,
den.
kyndig
far,som
som griber
gerne vil
byde ind med
det. Det er jeg også meget glad for, da
både Ulla og Lise var stærke i det, og det
kan jeg ikke påstå, at jeg er.

jer, så vi kan bevare Kilden som et blad
fra beboer til beboer. Jeg håber især på
at modtage henvendelser fra nogen, som
vil være fast medredaktør!

støtter det lokale. Det gælder både for-

Ann-Louise

Sidste lørdag i august er der traditionen tro loppemarked. I år bliver dagen dog
ekstra festlig, da vi også skal fejre 125 års jubilæum. Du kan se en oversigt
Vi har to anmeldelser med i dette numoverdaplanerne
fordetdagen
i dette
mer,
jeg mener,
er vigtigt
at vinummer af Kilden.
Jeg vil gerne gentage min bøn fra sidst – jeg savner stadig en fast medredaktør! Lise har igen brugt tid og kræfter på at hjælpe mig, ligesom Brit har
brugt tid på at interviewe og skrive en Redaktion
artikel om Elisabeth, som er vores
Kilden 2018/1, marts 2018
repræsentant
i
Lokaludvalget.
Den
artikel
kan I læse i dette nummer. Det er så
Ann-Louise Madvig Sigfredsson (ansv)
Medlemsblad for Husejerforeningen
at få den hjælp, tak!
og Lise Fogh
idejligt
Strandvejskvarteret
Udgives 4 gange om året. Oplag 420

God sommer!

Tryk: ACTUM

Tidligere numre kan findes på
www.strandvejskvarteret.dk

Ann-Louise

Redaktionen sluttet 25. marts 2018
Indlæg kan sendes til
kilden@strandvejskvarteret.dk
eller til redaktørerne —
se adresser på bagsiden.

Oplag: 420 stk.
Tryk: ACTUM
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Tidligere numre kan findes på
www.strandvejskvarteret.dk

REDAKTION

Ann-Louise Madvig
Sigfredsson (ansv.) og Lise Fogh
Redaktionen sluttet
den 10. juni 2018.
Indlæg kan sendes til
kilden@strandvejskvarteret.dk
eller til redaktørerne
– se adresser på bagsiden.
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Nyt fra bestyrelsen
STATUS PÅ YOUSEE

herlighedsværdi. Endvidere vil tegningerne betyde, at husejerne får sammenlignelige tilbud fra tilbudsgivere.

Vores forening har uheldigvis været ramt af en række nedbrud de seneste uger. Bestyrelsen har været i kontakt med
YouSee, som har fulgt op på problemerne.

Bestyrelsen skal opfordre alle husejere til at anvende disse
tegninger, så vi sikrer os at få et lovligt og håndværksmæssigt forsvarligt anlagt tag. Har du spørgsmål til tegningerne
eller spørgsmål i øvrigt, kan du kontakte Jacob Ingvartsen
på ingvartsen@gmail.com.

Ifølge YouSee skyldtes problemerne en kombination af nyt
udstyr i et eksponeret skab og ”den varmeste maj i mands
minde”. Et af skabene har en placering som gør, at de nye
følsomme CMC fibernoder blev påvirket af den ekstreme og
vedvarende varme, hvorfor termosikringerne sprang. ”Det
var et problem, der var let at løse, men uheldigvis skete
relativt ofte, hvorfor vore teknikere flere dage i træk måtte
køre ud og skifte sikringerne. Det forklarer også, hvorfor
problemet kun opstod i dagtimerne og ikke i aftentimerne”.
Yousee har lovet at forbedre udluftning, og nyt alarmudstyr
installeres. Bestyrelsen og Yousee følger sagen løbende.

KOMMUNENS TRÆPRIORITERINGSPLAN
- IKONISKE TRÆER

Bestyrelsen har i maj måned indmeldt forslag til ikoniske
træer på pladsen på Kildevældsgade (beliggende ud for Kildevældsgade nr. 39 m.v.) Vores store træ midt på pladsen,
vurderes at være +100 år gammelt, og de ni lindetræer,
vurderes til at være fra 1960’erne. Bestyrelsen har i den
forbindelse henvist til, at træerne desuden er fremhævet
som en “bærende bevaringsværdi” i kommunens publikation “Værdifulde kulturmiljøer i byen”.

Efter ikrafttrædelse af den nye aftale er der per 30. april 25
huse, som har opsagt TV grundpakken.

Vi håber dermed, at det fritstående træ og/eller trægruppen
som helhed vil blive taget i betragtning i forbindelse med,
at listen med ikoniske træer bliver opdateret som led i
træprioriteringsplanen 2020.

ARBEJDSTEGNINGER

Husejerforeningen har fået udarbejdet arbejdstegninger til:
Etablering af tag, brandkamme og skorsten.
Tegningerne er lagt på hjemmesiden den 15.5.2018,
du kan se dem her:
http://www.strandvejskvarteret.dk/102/article/1643/309/

BØRNENES DAG

Bestyrelsen takker gruppen bag årets Børnenes Dag for
et godt arrangement, som samlede rigtigt mange børn
og deres forældre. Det var nye kræfter, som gik ind i det
traditionelle arrangement, og endnu en gang bekræftes det,
at der er masser af ildsjæle i kvarteret.

Alle tre tegninger vil fremover kunne bruges af husejerne
og håndværkere i forbindelse med indhentning af tilbud på
renovering af husene i kvarteret.
Formålet med tegningerne og beskrivelserne er, at vise
håndværkere, som skal renovere, hvordan de lever op til
de intentioner, som ligger bag den bevarende lokalplan og
facaderegulativet om at bevare kvarterets arkitektoniske

Til slut vil bestyrelsen ønske alle en god sommer. Vi ses til
jubilæumsfesten den 25. august.
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Ikke mere energi
i Energigruppen
Af Ole Munck, Energigruppen

Energigruppen slutter, ophører. Det besluttede vi på det
seneste og dermed sidste møde i april.
Vi synes, vi har haft en funktion ved at samle oplysninger,
som beboerne har brug for, og at give dem videre ved
artikler i Kilden, minde om ”Sommerluk”, ved besøg og
samtaler i beboernes kældre om deres fjernvarmeanlæg,
ved møder fx med Hofor, ved en spørgeskemaundersøgelse
om beboernes energi-forbrugsvaner, mm.

MEN

Nu står det hele på hjemmesiden:
Strandvejskvarteret.dk
>Faste Genveje >Energiråd
(http://www.strandvejskvarteret.dk/244/ )
Her findes også vores video med spareråd, der kan resultere i op til en månedsløns besparelse på et år.
Derfor tror vi, at behovet for oplysninger om fx. styring af
fjernvarme, vandforbrug og el-oplysning (nye pærer) er
aftaget så meget, at der i hvert fald p.t. ikke er brug for os.
Vi har haft svært ved at finde nye emner, hvis navnet energigruppen stadig skulle være overskriften. Men vi har haft
det hyggeligt og følt os vældigt nyttige, mens det varede.
Så tak for denne gang
(Hvem var det nu, vi var? Det står også på hjemmesiden,
så gå ind og kig dig omkring)
PS: Samtidig bliver rubrikken ”Viceværtens tips” ledigt.
Se på nogle tidligere emner i Kilden og skriv noget, du tror,
andre kan have glæde af at vide, og send det til Kilden, så
sætter de det op.
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Strandvejskvarteret
bliver 125 år i år

Hvis du har lyst til at gøre dagen ekstra festlig, kan du for 400 kr. købe en
galvaniseret støbejernsholder inklusiv flag til at sætte på dit hus og markere dagen
ved at flage. Der er i skrivende stund 20 på lager, og der kan bestilles flere hjem.
Jesper Øland, som bor på Niels W. Gades Gade, tager imod bestilling i god tid, og
senest d. 15. juni 2018. Han hjælper dig også gerne med at sætte det op på dit hus,
ligesom det kan males brunsort før montering, hvis du ønsker det.
Montering aftales individuelt og kan gøres helt frem til jubilæumsfesten.
Kontakt Jesper på jesper_oland@hotmail.com for at lave en aftale.
5
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Invitation til
125 års jubilæumsfest
Lørdag den 25. august 2018

KÆRE ALLE

Vores forening har 125-års jubilæum i år, og det fejrer vi med en stor fest den 25. august 2018.
Et frivilligt, mindre festudvalg har fastsat de overordnede rammer for programmet, som kan ses overfor.
Nu skal vi i gang med den mere detaljerede planlægning (og udførelse). I den forbindelse er al hjælp velkommen!
Alle, der har tid og lyst til at give en hånd med at gøre det til en fantastisk dag, kan kontakte de ansvarlige for hver
“arbejdsgruppe” (som står på næste side) og aftale nærmere.
Hvis du brænder inde med forslag, modtager vi dem selvfølgelig også gerne.
Information om det detaljerede program, tilmelding og betaling følger derfor senere.
Vi glæder os meget til at se jer!
De bedste hilsner
Bestyrelsen
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Overordnet program
Tid

Aktivitet

Kontaktperson

Opsætning: Hjælp til opsætning af borde
i Berggreensgade

Christel Teglers
cteglers@gmail.com

Aktiviteter for de morgenfriske:
Morgensang og kaffe på torvet med efterfølgende
dukkert i Øresund, cykel, løb, yoga mv.

Christel Teglers
cteglers@gmail.com

Fredag den 24. august
18.00-20.00
Lørdag den 25. august
07.00-10.00

10.00-13.00
Loppemarked i Berggreensgade
		
13.00-15.00

Pause

15.00-15.30

Formandens tale og fællessang

Christel Teglers
cteglers@gmail.com

15.30-16.00
Historisk indslag
		

Knud Palsbro
knud@palsbro.dk

16.00-17.00
Kor og klassisk musik fra kvarterets komponister
		

Knud Palsbro
knud@palsbro.dk

15.30-17.00
Børneunderholdning
		

Julie Mose
juliemoseentwistle@gmail.com

17.00-18.30
Børnespisning
		

Julie Mose
juliemoseentwistle@gmail.com

19.00-21.00
Middag
		

Susanne Mortensen
sm@hrs.dk

21.00-00.00
Band, bar, musik mv.
		

Peter Faurhøj
mail@hottentot.dk

Søndag den 26. august
10.00-12.00
Nedtagning: Hjælp til nedtagning af borde
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BEBOERSTAFETTEN

Efter fire år i
Stefansgadekvarteret
på Nørrebro
Af Louise Hove Tang-Jensen, Berggreensgade 19

Efter at vi begge var med til planlægning af dette års
fastelavn i kvarteret, skrev Ann-Louise og spurgte, om ikke
jeg kunne hjælpe med næste udgave af Beboerstafetten. Og
det kan jeg selvfølgelig, for jeg vil gerne støtte op om alle
de mange fantastiske initiativer, som Strandvejskvarteret er
så fyldt med.

min mave) kunne vokse op med legekammerater rundt om
hjørnet, dåseskjul med de andre børn på vejen, og hvor
byen stadig var lige i nærheden med kultur, god kaffe og
mangfoldighed. Og det virkede umiddelbart til, at dette var
lige, hvad Strandvejskvarteret kunne tilbyde.

Så velkommen til Berggreensgade 19, hvor Morten (35
år konsulent indenfor bæredygtighed), Otto (4 år og går
i Flora’s udflytterbørnehave Engen), Leo (1,5 år og går
i vuggestue i Carl Nielsen) og jeg selv (Louise, 32 år og
arbejder med projektledelse og organisationsudvikling i LEO
Pharma) bor.

NÅR SELV REALISTEN ER FORELSKET

Morten er uden tvivl drømmeren, der ser muligheder alle
steder, mens jeg er realisten, der spørger ind til kedelige
ting som vand i kælderen, hvor meget det lige koster at
vælte en bærende væg, eller hvad det årlige varmeforbrug
beløber sig til i et gammelt hus. Men lige fra vi så huset
første gang (i virkeligheden – ikke bare i en boligannonce),
var vi begge charmeret og besluttede os meget hurtigt for
at give et bud. Det er ikke helt til at sætte ord på, hvad der
præcis gjorde udslaget, men stemningen var fantastisk, og
pludselig virkede Østerbro og Strandvejskvarteret som det
helt rigtige valg.

VEJEN TIL 2100-SPELT

Efter 4 år i Stefansgadekavarteret på Nørrebro efterfulgt af
nogle måneders intensiv boligjagt, som både inkluderede et
hus i skoven i Hellebæk, en villalejlighed på Frederiksberg
og et nybygget rækkehus på Vesterbro, besluttede vi os for
at tage til åbent hus i et byggeforeningshus på ydre Østerbro. Det var efterhånden dukket op i vores søgeresultater
mange gange, så måske det alligevel kunne noget, på trods
af vores umiddelbare skepsis? Morten havde ellers forsvoret nogensinde at bosætte sig i 2100-spelt, og selv kunne
jeg slet ikke forlige mig med at bo så langt fra Nørrebros
mange caféer, restauranter og mangfoldige forretningsliv.

Vi flyttede ind i august 2016, efter 3 måneders renovering
(som tog en smule overhånd, men det er vi rigtig glade for i
dag). Vi nyder huset, kvarteret, sammenholdet, menneskerne, traditionerne, vores lille (men imponerende rummelige)
have, alle legekammeraterne, stemningen og charmen hver
eneste dag.
Både Otto og Leo har fundet masser af legekammerater i
kvarteret, og der kommer hele tiden nye til. Når vejret viser
sig fra sin bedste side, er der altid nogen at lege med for
børnene – og kaffe/vin/øl som nydes med naboer, genboer
og andre i kvarteret på bænkene ude på vejen. Børnenes
dag og Halloween er blevet nogle af årets absolutte højdepunkter for Otto, Morten løber (og snakker) et par gange om

Ved første øjekast vandt Berggreensgade vores hjerter med
masser af børn og god stemning, og huset midt på gaden
viste sig hurtigt at gøre vores skepsis til skamme.
Vi ville gerne finde et sted, hvor Otto og Leo (som på det
tidspunkt endnu befandt sig på den indvendige side af
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ugen med løbeklubben i kvarteret, og det første Leo gør, når
vi kommer hjem fra vuggestue, er at gå over på den anden
side af vejen for at høre om Arthur er hjemme.

som ikke findes mange steder, og det skal vi sætte pris på
og værne om.
Jeg vil gerne sende stafetten videre til Christina, Christian,
Viola og Villum i Niels W. Gades Gade 19. De er også flyttet
til kvarteret indenfor de sidste par år og nyder lige som os
alle de mange nye venskaber, bekendtskaber, traditioner og
muligheder, som vores kvarter tilbyder.

Alt i alt må vi vist bare konkludere, at vi er rigtig glade for at
være havnet her i kvarteret, og at alle i familien nyder det.
Jeg er stadig ikke helt tilfreds med udvalget af caféer og
restauranter i nærheden, men det lyder til, at der er kræfter
i kvarteret, der arbejder for at også dette ønske på et tidspunkt kan gå i opfyldelse. Jeg melder mig i hvert fald gerne
under fanerne for at få noget op at stå, for det er – i mine
øjne - lige netop det, vores kvarter kan. Der er et overskud,
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Hahnemanns Køkken
Anmeldelse

frugtsafter fra den økologiske hylde, og altså kogebøger.
Engelsk porcelæn, mikrobølgefast. Alt dette står fremme og
kan købes; her har vi altså en gavebutik. Der reklameres
med madevents og bagekurser. Der findes allerede en
Hahnemann-aflægger i etablissementet ”Torvehallerne”.

På Sankt Kelds Plads 12 er for nylig åbnet et spændende
sted i et 1000 m2 stort showroom, hvor man tidligere har
udstillet luksusbiler og huset en Nettobutik. 2 gange, først
midt i februar og senest her i maj, hev jeg en medspiser
med forbi, hvor vi ved første besøg pelsede forskellige
salater og fik lidt kage og kaffe, sidst nød dagens take-out
middagsmad. På stedet.

Udsigten fra Hahnemanns Køkken er (30 maj) i høj grad
præget af, at Sankt Kelds plads hele foråret har været
gravet op. Trafikken i rundkørslen finder sine egne veje over
fortove og begge veje rundt i rundkørslen, busser, cykler,
personbiler og mødre med spædbørn i vogne og på armen.
Halløj hvor det går! Man kan håbe, at pladsen, i lighed med
Kongens Nytorv for nylig, vil genopstå, med nyplantede
træer, græs, og måske en mindre autonom trafik, roterende
mod uret.

Masser af spejlglasvinduer mod gaden, masser af eftermiddagssol, god plads. Rigtig god plads. Jeg gætter på, at stedet reelt er et helt moderne, åbent storkøkken, som kræser
for firmakantiner med et ønske om sunde, gode, økologiske
retter. En glimrende frokostcafé. Et frirum.
Der er kaffe, espresso m.m., der er øl og vin, der er et batteri af velsmagende saftarter. Udbuddet er ikke voldsomt
stort, men på den anden side langt større end hjemme hos
mig selv. Kagerne er bestemt kvalificerede. Der satses på
Take-Out. Priserne er OK, for økosegmentet.
Direktøren er kogebogsforfatter og udbyder af en række
labels med marmelader, syltetøj og knas. Også spændende

Hahnemanns Køkken, Sankt Kelds Plads 12, 2100 København Ø, http://hahnemannskoekken.dk
Beset og besmagt af Søren Klokhøj, BGG52.

10

2018/2

Nyt om materielkælderen
Af Jørgen Frederiksen, Kældergruppen

BYGNINGSSTILLADSER

på den måde med farver kan adskille og markere sammenhængen mellem det enkelte telt og det tilhørende stillads.
Vi efterlyser derfor folk, der kan hjælpe os med opstilling og
nedtagning. Det er nødvendigt med assistance, og man/du
må meget gerne allerede nu give dit tilsagn. Se vores tlf.nr.
på bagsiden.

Vi har to bygningsstilladser, der bliver ‘renoveret’, så platformene, man står på, bliver fornyet.
Ved brug af vores bygningsstilladser, er det låneren, der
har det fulde ansvar for den/de personer, der opholder sig
på stilladset. Når man skal låne et bygningsstillads, skal
man derfor i fremtiden bekræfte skriftligt, at låneren har det
fulde ansvar ved brug af - og ophold på - stilladset.
Vi anbefaler desuden, at man af sikkerhedsmæssige grunde
anvender faldseler, når man arbejder på stillads og tag. Vi
har ingen seler, men vi vil undersøge muligheder for at leje
faldseler.

NÅR DU VIL LÅNE

Af hensyn til alle andres planlægning er det meget vigtigt,
at man booker sig til lån i rigtig god tid. Det gælder for alle
typer lån. Det giver mulighed for bedre planlægning for alle,
så vi undgår, at der opstår kø/venteliste på udstyr. Så kan
flere have glæde af vores redskaber og materialer. Man skal
kontakte os på hverdage mellem 16-18 og aftale tid.

HUSEJERFORENINGENS STORE TELTE

I Husejerforeningen er der god tradition for at mange
deltager frivilligt i forskelligt arbejde for fællesskabet. Sådan
er det også for materielkældergruppens deltagere. Vores
bidrag er at have styr på vores fælles værdier og udstyr og
at være til rådighed, når det skal hentes og bringes retur. Vi
opfordrer til, at man/du/I selv har styr på, hvor mange I skal
være for at hente og bringe noget fra materielkælderen.

Husejerforeningens store telte er kun til de store fælles
gadefester, og de kan ikke lånes til privat brug. Vi opfordrer
til, at man selv køber små 3x3 m telte, som er meget velegnede til vores små haver.

BORDE OG STOLE

Vi har nu ca. 40 letvægtsstole samt borde til større arrangementer i ‘privaten’, konfirmationer etc.

HJÆLP SØGES 25/8

Til loppemarkedet/jubilæumsfesten (den 25. august) planlægger Kældergruppen at stille alle de store telte op, så vi
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Viceværtens tips
Af Jørgen Frederiksen, Kildevældsgade 9

VAND OG FORBRUG

Vand koster 44,90 kr/1 m3 i København. Det er (endnu)
fantastisk billigt. Det rene vand i hanerne er uerstatteligt og
vigtigt i vores hverdag.
I en af de små illustrationer nedenfor genkender du måske
dig selv i måden at bruge vand på, og de illustrerer også
forbrug af vand generelt.
Her er 2 eksempler:
Hvis du vasker hænder i 50 sekunder med vandet løbende
som illustreret herunder til venstre, altså med fuld stråle,
giver det et forbrug på ca. 5 ltr.

Hvis du vasker hænder i 50 sekunder med vandet løbende
som illustreret herunder til højre, altså med en beskeden
stråle, giver det et forbrug på ca. 1 ltr.

Hvis du vasker hænder fire gange om dagen = 20 ltr.
365 dage x 20 ltr. = 7300 ltr. (7,3 m3)
7,3 x 44,90 kr = 327 kr på et år.

Hvis du vasker hænder 4 gange om dagen = 4 ltr.
365 dage x 4ltr. ltr. = 1460 ltr. (1,46 m3)
1,46 x 44,90 kr = 65 kr på et år.
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Sådan deler vi
affaldspandene
Af Jørgen Frederiksen, Kildevældsgade 9

På Kildevældsgade 1-13 har vi fundet en fælles løsning, hvor vi deler
affaldsspandene imellem os, så vi hver især har færre spande
– samtidig med at vi kan kildesortere i alle segmenter
For ca. et år tilbage planlagde vi i husrækken Kildevældsgade 1-13 i fællesskab en fordeling af affaldscontainere for at
reducere det samlede antal. Ved et blik på skemaet vil det
fremgå, hvordan vi indtil videre har fordelt spandene. To af
os har valgt bioaffald, og de to spande kan benyttes fælles.
Selv om vi endnu ikke har fået containere til metal og plast,
har vi indregnet dem, så vi er klar, når de nye containere
ankommer.
HUSNUMMER
BEBOERE
		
		

Vores eksisterende model omfatter 15 store + 4 små, incl.
plast og metal, ialt 19 containere.
Hvis vi skal følge kommunens model i sin yderste konsekvens, ville det blive 4 containere pr. husstand i alt 28, og
da K1 og K3 tæller som 2-familiehuse, ville tallet blive ialt
36 containere.

1

3

5

7

9

11

13

To familier
4 personer
(og en butik)

To familie
6 personer

En familie
4 personer

En familie
1 person

En familie
2 personer

To familier
5 personer

To familier
4 personer

X og x

X og x

X

x

x

X

X

RESTAFFALD

PAPIR
x
X
X
					

X

X

METAL/PLAST
X
X
X
						
BIO					x		x
Containere: X = stor; x = lille. Pilene angiver, hvilken nabo man skal aflevere hos.

ERFARINGER

alle husstande haft mulighed for at kommentere på det i
plenum, så alle kunne blive enige. Det er helt sikkert også
måden at gøre det på.”

Kilden har også spurgt de andre husejere, som indgår i
ordningen, og én svarer: ”Det er et rigtigt fint alternativ til
at have mange skraldespande stående, og man bliver rigtig
god til at tænke over sorteringen, når der også er andre
involveret.”

Det blev samtidig understreget, at det er særdeles vigtigt,
at man prioriterer en meget god og grundig dialog, da hele
ordningen er bundet op på et super naboskab og tillid til
hinanden, som det er vigtigt at bevare ved at tage så meget
hensyn til hinanden som muligt.

På spørgsmålet om, hvordan de er blevet enige om at
fordele skraldespandene imellem sig, er svaret: ”nogen
har været ansvarlig for at lave et groft udkast, og så har
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Tak for stor frivillig indsats
Af bestyrelsen

Flemming Toft og Jan Væver fratrådte bestyrelsen ved
generalforsamlingen i februar 2018. For Flemming Tofts
vedkommende blev det til 4 år, hvor han blandt andet tog
sin tørn i arbejdsgruppen om forslag til kildesortering på
torvet. Stor tak til Flemming.

22 ÅR I BESTYRELSEN

Jan Væver har i to omgange været bestyrelsesmedlem,
nemlig i perioden 1992 - 2004, hvorefter han fratrådte
efter bl.a. at have arbejdet med Landskronagadeprojektet,
som medførte træer og anden beplantning i samarbejde
med kommune og de erhvervsdrivende. I 2008 stillede Jan
igen sin arbejdsindsats til rådighed, og det blev her til 10
år som bestyrelsesmedlem, heraf et par år som formand. I
den sidste periode lagde Jan et stort arbejde i at få en ny
aftale med YouSee (i 2011) og senere var han bl.a. aktiv i
arbejdsgruppen om forslag til kildesortering. Sideløbende
havde han ansvaret for gaderne (dengang de var vores) og
kloakker samt håndtering af rottesager. Jan har dog ikke
helt sluppet foreningsarbejdet: Han er fortsat at finde som
en af mændene bag materielkælderen. Stor tak til Jan for
hans store engagement gennem i alle årene.

Flemming
Toft

Jan
Væver

FORVALTER AF MATERIELKÆLDEREN

Til slut vil bestyrelsen takke Niels Ingvartsen, som sammen
med Birte nu er fraflyttet Hornemansgade 29 efter 48 år
i kvarteret. Niels forlod dermed også sine opgaver med
materielkælderen, som han var med til at starte op for
mere end 30 år siden. I første omgang bestod “kælderen”
af en fælles stige, som lå op ad stakittet i Berggreensgade.
Da foreningen senere besluttede at købe et stillads, blev
materielkælderen formelt etableret ved et lejemål i Hornemansgade, hvor nøglen den gang altid var at finde under en
urtepotte i Niels’ og Birtes have.
Bestyrelsen takker Niels for hans store arbejde med at
holde styr på og orden i de skiftende kældre.

Niels
Ingvartsen
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Kvarterets øjne og ører
i Østerbro Lokaludvalg
Af Brit Larsen

Tirsdag den 27. februar var en bidende kold vinteraften. De af kvarterets beboere,
der begav sig ud på cykel for at deltage i husejerforeningens generalforsamling lidt
længere inde på Østerbro, husker det med garanti. Selvsamme mørke og kolde aften, tilbragte Elisabeth Steiner i Østerbrohuset ved en meget kompliceret valgaften.
resseområderne skulle fordeles.” Heldigvis var det den rette
strategi, og nu er hendes primære i Lokaludvalget indenfor
miljø og teknik samt kultur- og fritidsområdet.
“Men der er supermange projekter i gang,” fortæller hun.
For eksempel er der planer om at gøre Nordre Frihavnsgade til cykelgade, om at udvikle Østerbrogade, og om at
forbinde Svanemøllen Kaserne via en cykelsti. Og så er der
naturligvis det nye Nordhavnskvarter, som Elisabeth inderligt håber, kan vokse i samspil med resten af Østerbro, så
det ikke udelukkende bliver sin egen bydel (Nordhavn har
dog sit eget postnummer - 2150). Med på listen er også
en høring om boliger på Gasværksgrunden. Slutteligt taler
vi om den ‘glemte lomme’ mellem Jagtvej og Svanemøllen
Station, som vi begge er enige om godt kunne trænge til et
frisk pust.

Da jeg et par måneder senere møder Elisabeth, har Kong
Skjold slået sit sommertelt ud over det ganske danske land,
og vi køler os på iskold danskvand i forhaven på Weysesgade 26. Naboerne nyder kold hvidvin ude på gaden, og
børnene drøner afsted på løbehjul.

På Lokaludvalgets hjemmeside www.oesterbrolokaludvalg.
kk.dk/ kan man læse om de her nævnte projekter og mere til.

Elisabeth, som er 32 år, flyttede i oktober 2017 ind i
Weysesgade sammen med sin kæreste Casper. Til daglig
slår hun sine folder ude i DR Byen med at tilpasse DR’s kanaler og platforme til fremtidens mediebrug. Hin valgaften
i februar bragte dog Elisabeth endnu et hverv, nemlig som
repræsentant for Strandvejskvarteret i Østerbro Lokaludvalg.

SAMSPILLET OG DEN SÆRLIGE
ØSTERBROIDENTITET

“Jeg håber da, at kvarteret vil kunne mærke en forskel ved
at have en repræsentant i Lokaludvalget. Noget af det, som
jeg synes er vildt spændende, er at se på, hvordan vi på
tværs af Østerbro kan indgå i bedst mulige samspil med
hinanden og styrke fællesskabsfølelsen, ” siger hun.

SUPERMANGE PROJEKTER

“Jeg er gået ind i det her for at være kvarterets øjne og
ører”, siger Elisabeth. “Jeg er interesseret i, hvordan kommunens planer for byudvikling, infrastruktur osv. bidrager til
at skabe de bedst mulige rammer for vores liv på Østerbro,
også her i Strandvejskvarteret. Samtidig banker mit hjerte
for kultur- og fritidsområdet, som har betydning for os alle
sammen, og derfor satte jeg mig også på det felt, da inte-

”Og så kunne jeg godt tænke mig at arbejde med at styrke
det der særlige østerbroske - eller en østerbroidentitet om
man vil. Lige netop dér tror jeg, at vi som kvarter har meget
at byde ind med, fordi vi bor tæt og har en stærk tradition
for godt naboskab og for at hjælpe hinanden, ” slutter hun.
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Børnenes Dag anno 2018

Lørdag d. 26. maj var der atter arrangeret ”Børnenes
dag” i Strandvejskvarteret. Dagen blev en bragende succes på trods af det ustadige vejr, 105 børn fra kvarteret
var tilmeldt. Dagen bød blandt andet på en skattejagt,
hvor posterne var gemt i forskellige haver i kvarteret.
Haveklubben havde arrangeret et planteværksted, hvor de
børn som havde lyst til at plante blomster, kunne komme
og øve sig i det. Hele dagen var det muligt at ”bide til bolle”, hvilket især drengene var begejstret for - se billedet
på næste side.
Kortet, som viser hvor der bor børn i kvarteret, blev
opdateret – er du interesseret i at se det opdaterede kort,
kan du kontakte Cecilie Walberg Andersen: ceciliewandersen@hotmail.com
Stafetten er givet videre fra Anton og Henriette Griffenberg, samt Ulrich og Nanna Bang efter det i en årrække
havde været dem, som stod for det traditionsrige arrangement i vores børnerige kvarter.

Dette års arrangører opfordrer til, at andre melder sig og
hjælper gerne med gode råd og information til dem, som
melder sig. Interesserede kan kontakte Cecilie Walberg
Andersen ceciliewandersen@hotmail.com
Gruppen har som udgangspunkt ikke planer om at stå for
arrangementet igen. Derfor vil det være rigtig rart, hvis
andre forældre i kvarteret har lyst til at holde traditionen
i hævd.
Fordelen ved at være med til at arrangere er blandt andet,
at du lærer andre forældre at kende, du får indflydelse
på indholdet af dagen, og du er med til at gøre en masse
skønne unger glade!
Stor tak til dette års arrangører: Cecilie Walberg
Andersen, Majbritt Sundstrøm og Johanna Skylv
Munch.
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Du kan også byde ind
Meld dig til Østerbros digitale borgerpanel på www.
oesterbrolokaludvalg.kk.dk/page720.html og giv dit input
gennem regelmæssige spørgeskemaundersøgelser.

Her kan du finde mere information

Deltag i de månedlige møder i Østerbro Lokaludvalg
- de er åbne og foregår på Plejecenter Fælledgården,
Drejøgade 3.

Miljøpunkt Østerbro:
https://miljopunktosterbro.wordpress.com/

Lokaludvalgets hjemmeside:
www.oesterbrolokaludvalg.kk.dk/

Kultur Ø:
https://kulturoesterbro.kk.dk/

Kommende mødedatoer er 20. juni; 15. august; 19.
september; 24. oktober; 21. november; 19. december.
Altid om onsdagen og altid kl. 17.30

Kommende kulturbegivenheder
• Gadekunst på Strandboulevarden:
fernisering den 22. juni
• Kulturhavn Festival i Nordhavn
den 24.-26. august
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Koncert i Heisesgade
Anmeldelse – Heisesgade Heavenly Heavies slog til igen

Fotos er taget af Karen-Asta Bo.
Heart under Jazz Festivallen i København i juli, se fx her:
http://www.jazzbyheart.com/JazzByHeart_Concert_Dates.
html

Endnu en gang kunne man sidde en søndag eftermiddag i
sol og nyde den herlige, levende musik i Heisesgade Syd.
Ad-hoc bandet udgøres af lokale musikere, og repertoiret
bestod af en fin blanding af Jazz, Bossa, Blues og Funk.

HEISESGADE HEAVENLY HEAVIES

Heldigvis var der endnu flere naboer, som dukkede op i år,
og både små og store blev begejstret af musikken.

• Karin Juhl, vocal
• Daniel Van Kranendonk, guitar
• Lars Christensen, bass
• Antonio Salcedo, drums
• Jørgen Fris Frederiksen, congas

De har allerede lovet at optræde igen næste år, så hold øje
med datoen, når den offentliggøres.
Hvis du blev sulten efter mere, så kan du høre Karin Juhl
og Daniel Van Kranendonk optræde med deres duo Jazz by
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KALENDER

KILDENS UDGIVELSESPLAN

Lørdag den 23. juni fra kl. 20.00
Sankt Hans Bål
Kildevældsparken
Fælledparken
Nordhavn
Waterfront
Se mere https://minby.dk/2016/06/21/44021/guide-tilsankthans-paa-oesterbro/

Kilden 2018/3 udkommer i september
Frist for indlæg: 9. september 2018
Kilden 2018/4 udkommer i december
Frist for indlæg: 25. november 2018
Kilden 2019/1 udkommer i marts
Frist for indlæg: 25. februar 2019

Lørdag den 26. august kl. 10.00
Loppemarked/Jubilæumsfest – 125 år
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Leder
Dette nummer bærer i den grad præg af jubilæum. Vi dækker
nemlig hele to jubilæer i dette nummer.
Strandvejskvarteret kan i år fejre 125-års jubillæum og gode
frivillige hænder skabte en hel dag fyldt med festligheder for
beboere i alle aldre. Tak for det.
Undertegnede kunne desværre ikke selv deltage, men heldigvis fik jeg fat i en, som ville ”dække dagen”. Tak, Lise! Også for
de gode billeder som kan ses inde i Kilden. Du får naturligvis
som lovet, bogen om Bjørn Wiinblad ”En bid af paradis”.
En anden, som har jubilæum i år er Bjørn Wiinblad. Grunden til, at Kilden dækker det, er, at han faktisk har rødder i
vores kvarter. Hans første leveår foregik i Kong Oscars Gade,
hvor han boede med sin mor, far og søster.
I anledningen af hans 100- års jubilæum, er der udgivet en
bog om ham. I bogen beskrives kvarteret. Kildens trofaste
udsendte, Brit Larsen, har taget en snak med forfatteren bag
bogen.
Det interview kan du læse i dette nummer af Kilden.
Jeg vil endnu engang slå et slag for, du melder dig som medredaktør på Kilden. Det er bliver bare sjovere når vi er flere
om det.
Ann-Louise
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Nyt fra bestyrelsen
Den 25. august 2018 fejrede foreningen sit 125 års
jubilæum med et brag af en fest - en fest, som varede fra den lyse morgen og til solen stod op dagen
efter. Hvor jubilæumsdagen begyndte med fælles
badning fra Svaneknoppen, hvor der blev drukket
morgenkaffe på torvet efterfulgt af yoga og ballet i
Kuhlausgade.
Og sådan fortsatte det resten af dagen. Det ene
brandgode arrangement afløste det andet, uden at vi
sprang det årlige loppe(bytte)marked over. Tale ved
formanden, Benditte Skyhøj Olsen, og en fantastisk
fællessang fra Knud Palsbros hånd. Der var trylleri
for børnene, og i det store telt var der resten af eftermiddagen historisk nedslag ligesom der blev set
fremad: Hvad vil vores unikke fællesskab fremover
skulle bestå af?
Til slut et brag af en middag med masser af kød,
dessert, kaffe og dans til levende musik.
Tusind, tusind tak til alle som bidrog til en fantastisk fest - der bliver noget at leve op til, når festudvalget i 2043 skal stå for 150 års jubilæet!

Der kan kun lyde en stor tak til festudvalget og alle
de frivillige, som bød ind med alle disse aktiviteter.

Tak til:

Øverste billede er lånt af Tine Gertz Miles fra facebook

• Festudvalget: Charlotte Carson, Susanne
Mortensen, Knud Palsbro, Julie Mose, Christel
Teglers og Peter Faurhøj
• Maria Grønlykke, som pyntede teltene med grønt
• Knud Palsbro for festsangen også tak til Kim
Marquart, som havde stemt guitaren
• Lise Fogh og Christian Sonne for nedslag i
kvarterets historie
• Christian Werenberg og Søren Borch for
arrangementet om fremtiden for kvarteret
• Tak for kaffe til Lokalbolig
• En stor tak til alle andre, som i dagene op til,
under og efter festen hjalp til med stort og småt.
Ikke mindst Esben Wolstrup, Heisesgades brygmestere, Mette Øberg og Mathilde Faurhøj, som
tidligt søndag morgen sammen med andre morgenduelige beboere, ryddede op i og ved teltene
og stablede borde og bænke sammen.

Billedet er lånt af Christel Teglers fra facebook
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Sikke en dejlig fest
Af Lise Fogh, Berggreensgade 50

Loppemarkedet

Kvarterets 125-års fødselsdag blev fejret forrygende
flot med aktiviteter fra morgenstunden til sent om
natten

Kl. 10 gik loppemarkedet i gang med boder op og
ned ad Berggreensgade. De store telte var allerede
stillet op, og der var også boder derinde. Der var
mange muligheder for kaffe og kager, og to piger
havde sågar bagt særlige flotte jubilæumskager.

Allerede kl. 8 drog fem friske folk af sted på cykel
til en tur på 50 km, mens en anden gruppe gik til
havnen for at få en dukkert.
Kl. 8.30 samledes ca 30 kvinder og børn samt nogle
få mænd til en halv times yoga på Kuhlausgade
nord. Instruktøren var Marie Louise Nathan, som
har fysioterapiklinikken Fysmo i Kong Oskarsgade.
Mange havde medbragt yogamåtter, men det gik
også uden.

Vejret var med os - det var tørvejr hele formiddagen.
Eftermiddagens program blev indledt med en tale
af vores forkvinde Benditte Skyhøj Olsen. Hun skildrede livet for en familie som i 1893 flyttede ind i
et af vores huse. Den situation sammenlignede hun
med en moderne familie. Meget har ændret sig, og
hun opfordrede os alle til fortsat at passe på husene
og kvarteret. (talen er gengivet andetsteds i dette
nummer af Kilden/red.).

Derefter overtog balletdanser Mette La Cour
Bødtcher fra Heisesgade med balletundervisning.
Gruppen fik lært de tre trinrækker fra det Kongelige Teaters balletfestival: danserballet – og det gik
overaskende godt.

Derefter sang vi
dagens lejlighedssang,
skrevet af kvarterets
”huspoet” Knud
Palsbro. Han havde
selvfølgelig valgt en
kendt melodi skrevet
af en af vores komponister – og valget faldt
på ”Højt fra træets
grønne top”. Det passede fint, selv om vi er
i august måned. Den
sang må kunne indgå i den årlige nytårskur.
Billedet er lånt fra facebook.
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Så var der tryllekunster for børnene med tryllekunstneren Jungle Jim, og at dømme efter børnenes
latter var det meget morsomt og vellykket.

klappede med telte, sang, øl, borde, stole, ledninger,
højtalere, mikrofoner, duge, lamper, kød, dessert,
musik, tryllekunstner og alt det andet!

Fortiden

Formandens tale

For de voksne var der mulighed for at få en halv times fortælling om kvarterets historie med Christian
Sonne og mig.
Vi havde valgt nogle nedslag i historien:
1) Hvad fortæller gadenavnene?
2) Fra land til by.
3) Fod under eget bord.
4) Vind et hus.
5) Hvem boede her?

Fremtiden

Efter at have set tilbage på fortiden drejede næste
indslag sig om fremtiden. Christian Werenberg og
Søren Borch tog hul på en diskussion om, hvordan
vi skal udvikle vores kvarter også i fremtiden.
1) Har vi brug for nye fælles services.
2) Hvad med huspriserne?
3) Fordele og ulemper ved fælles beslutninger
4) Regulativerne
5) Trends i omverdenen
Oplægget gav anledning til mange tanker om mulige fremtidige behov og konflikter, og diskussionen
fortsatte.

Det er nu omkring 125 år siden, at maskinsmeden fra B&W, Alfred Hansen, første gang sad for
bordenden i sit nyerhvervede byggeforeningshus i
Kuhlausgade.

I melletiden var der ankommet en stor pølsevogn,
hvor børn og barnlige sjæle fik lækre pølser.
Strandvejskvarterets bryghus stod for velkomstdrinken til de voksne med et udvalg af fire forskellige
hjemmebryggede øl – fantastisk.

Efter 5 års opsparing blev hans nummer trukket
ud, og han blev den heldige ejer af et gevinsthus.
Stueetagen til ham selv - og 1. salen til udlejning.
Køkken og to dejlige værelser til ham, konen, de tre
drenge og de to nyfødte tvillingepiger. Endelig var
der plads til dem alle sammen. Og ude i baghaven stod lokummet nybejdset og lugtede ikke det
mindste af lort.

Og så samledes de voksne ved bordene i begge
teltene for at spise middagen. De ca 230 personer,
som havde købt billet, kunne hente en portion af
tre forskellige slags kød plus pølser. Man medbragte
selv tilbehør, service etc., og der er var mulighed for
at købe fadøl.

Og gik man udenfor, kunne man høre lærken og se
viberne stryge hen over strandengen ved Svanemøllen.

Efter kødet var der dessert – et kæmpe kagebord
fristede, og desuden kunne man få kaffe ved en
kaffevogn.

Dyrt havde det selvfølgelig været - 900 kr. - var den
svimlende overdragelsessum, men med udlejningen
gik det alligevel an.

Kl. 21 begyndte musikken, og den fortsatte til langt
ud på natten. Kort sagt en meget fin fest, og stor
tak til festkomiteen, som løbende sørgede for at alt
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Og her var der rulleforretning, fiskehandler, vin og
tobak, osteforretning, bager og konditor, og skulle
man have forsålet sine sko, lod det sig også gøre,
lige som der var slagter og charcuteri og ismejeri og
butik med alskens manufaktur og trikotage.
Havde man penge på lommen, kom man aldrig
tomhændet hjem efter en tur i kvarteret. Der
er jo ikke noget at sige til, at maskinsmeden og
hans kone var glade for at flytte her til. Det var en
appelsin, der drattede ned i deres turban, da deres
nummer i sin tid blev trukket ud.

Samler du også på nyheder?
- Så gør lige som 410 af dine naboer.

Tilmeld dig Strandvejskvarterets nyhedsbrev, så du
kan holde dig opdateret om, hvad der sker i vores
kvarter.

Og de flyttede aldrig herfra. De måtte bæres ud. Og
deres glæde var så stor, at den smittede af på deres
efterkommere, hvoraf nogle stadig bor i kvarteret.
Meget er ændret siden maskinsmeden fra B&W
flyttede ind. Man kan f.eks. ikke mere få forsålet
sine sko eller rullet sine duge.

Nyhedsbrevet udsendes af hjemmesidens webadministrator ca. 8 gange om året og bringer både
store og små nyheder, som er relevante for dig som
beboer i vores kvarter.

Og man får ikke mere personlig betjening af købmanden i Heisesgade. Der er ikke mere konditori
på torvet,
og fiskehandleren med de levende fisk i bassiner
har for længst drejet nøglen om. For slet ikke at tale
om de tjærebejdsede lokummer i baggårdene.
Ikke desto mindre lever glæden ved at være en del
af vores lille grønne kvarter uforstyrret videre.

Du kan tilmelde dig på vores hjemmeside www.
strandvejskvarteret.dk under ‘Nyhedsbreve. / redationionen

Klimamarch 2018

Af Jørgen Fris Frederiksen
I år startede 15000 civile med den første danske Klimamarch. I februar 2005 udkom et særtryk af Kilden, med
et tema der handlede om bæredygtig energi i vores huse
(Søren Klokhøj og Søren Borch). Det blev meget positivt
behandlet på daværende generalforsamling. Udfordret
af det inspirerende tema og bladets informative indhold,
kom jeg til at sige at "fremtiden er ved at komme efter os".
Virkeligheden har bekræftet
forudsigelserne, men måske
var mine udsagn inspirere af
indtryk fra andre der havde
tænkt den samme tanke. Men
det førte til, at jeg foreslog de
to kloge mennesker til at vi
dannede en energigruppe, og den har været meget aktiv
lige siden.
Vi var bl.a. optaget af forbrug af varme, el og vand, og jeg
lærte f.eks. at regulere varmeanlægget med 33 procent.
(Det havde også den effekt med en besparelse på ca. 800
kr. om måneden).
Energigruppen satte sig som mål at bevidstgøre os om vores adfærd som forbrugere, og at inspirere til hvad man
selv kan gøre.
Der er en meget klart sammenhæng mellem alle planer
af forbrug, vedvarende energi og fremtidens klima. Det
handler alt sammen om energi og CO2 udslip. Fremtiden
er efter os, vores børn og børnebørn./jf.

Kvarteret indeholder næppe samme sammenhængskraft, som maskinsmeden og hans kone nød
godt af, men lidt er der nok alligevel blevet tilbage
af den ånd, hvori Arbejdernes Byggeforening blev
til. / Bestyrelsen
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Grænser for ensretning
- eller hvad?
Af Eline Mørch Jensen, Weysesgade 9
Efter at have boet i Weysesgade i godt 24 år er det
nu også overgået os at have fået en anmærkning
ovenpå årets havevandring.
Af uransagelige grunde er det pludselig ikke længere okay at have et smukt og farverigt rosen-højbed
ud mod gaden, så vi er blevet bedt om at plante en
hæk eller få os et stakit.
Jeg kan forstå det når folk bliver bedt om at beskære
deres træer og buske, så andre mennesker kan komme forbi på fortovet, eller bliver bedt om at sørge
for lidt grønt midt i stenørknerne, men at alle haver
skal fremstå med et ens udtryk - med enten hæk
eller stakit - er da både sørgeligt og ideforladt.
Tvært imod en det en meget stor del af charmen
ved vores kvarter at ikke to haver er ens og at beboerne forstår at sætte deres personlige præg på dem.
Vi nyder vores duftende rosenbed, som alle heldigvis kan glæde sig over, og som i øvrigt er klart
afgrænset fra fortovet med en stensætning, nu på
24. år - så beklager, vi kommer ikke til at udskifte
roserne med en hæk eller et stakit.
Anarkistiske sommerhilsner
Eline Mørch Jensen & Co, Weysesgade 9

Affaldssortering og deleordninger

God læsning og debat,
Søren Borch, webadministrator.

Jeg ser tre principielle ordninger for at lave affaldssortering i vores forhaver i fremtiden:
A. Standardløsning uden deling
B. Obligatorisk deling
C. Frivillig deling.

Læs mere på www.strandvejskvarteret.dk/
Din forening/Affaldsgruppen

Der er mange fordele og ulemper ved hver løsning. Det
har jeg belyst i et 'åbent brev' til Affaldsgruppen og kvarterets beboere i en artikel på hjemmesiden. Se og kommentér under 'Din forening' > 'Affaldsgruppen' i min artikel.
Personligt tror jeg mest på 'C. Frivillig deling'. Men hvad
mener du?
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Wiinblads barndom
i det grønne kvarter
ved Strandvejen
Af Brit Larsen

Går man en tur rundt i Strandvejskvarterets gader, summer det ofte af liv fra
legende børn, der er tumlet ud af de
grønne forhaver. I sensommeren hænger
røde æbler på træerne, og Torvet midt i
kvarteret omringes af ikoniske træer og
fuglesang. Sådan er det i 2018, året der
markerer 100-året for et af dansk kunsts
store navne, Bjørn Wiinblad.
Den 20. september 1918 kom Bjørn Wiinblad til
verden og voksede op på Kong Oskars Gade 8 –
klods op ad de dengang nyopførte byggeforeningshuse. På det tidspunkt var det ydre Østerbro ”en rolig plet i en urolig verden, et ungt kvarter i rivende
vækst,” som det hedder i en ny bog om kunstneren.
”Det Svanemøllekvarter, den lille Bjørn oplevede fra
sin barnevogn, var grønt.”
Trods de hundrede år til forskel og et i dag noget
mere urbant Østerbro, har kvarterets børn af i dag
den grønne oase i byen tilfælles med fødselaren.
Og selvom der ikke er mange spor at finde af Bjørn
Wiinblad i nutidens Strandvejskvarter, er der nok
omvendt en snært af Wiinblads grønne barndomskvarter at finde i hans troldeagtige univers.
”Det kan godt være, at man tog drengen ud af Svanemøllen, men man kunne ikke tage Svanemøllen
ud af hans kunst, siger Heidi Laura, forfatter til den
netop udkomne kaffebordsbog om Wiinblad, En bid
af paradis.
Jeg møder Heidi Laura til en kop the, en gåtur i
kvarteret og en snak om hendes nye bog. Efter at
have dykket ned i den Wiinbladske univers i løbet
af de seneste ti år, er hun en brønd af viden.

Kunst til nye, følsomme hjem

De to verdenskrige kom på forunderlig vis til at
indramme Wiinblads liv og kunst. Han blev født
ved slutningen af den første krig i 1918 og blev færdigudlært som typograf i april 1940, just da Anden
Verdenskrig gjorde sit indtog i Danmark. Sin første
udstilling havde han krigens sidste måneder i 1945.
Der var så meget usagt i tiden mellem og efter de
to krige, og her blev kunsten et behageligt tilflugtssted. Heidi Laura forklarer, at folk på det tidspunkt
simpelthen nærede smag for følelsesfulde ting – de
var nærmest terapeutiske. ”I efterkrigstiden havde
man brug for både at recivilisere sig selv og at se
en bedre verden for sig. Man trængte til en bid af
Paradis her og nu,” skriver hun i bogen.

3/2018

Fra funktionelle arbejderboliger til
æstetiske rigmandshybler

rødder i en politisk aktiv familie og sin uddannelse
som typograf deltog Bjørn Wiinblad dog aldrig selv
i politik. Heidi Laura beskriver ham som eskapist og
dog alligevel ikke helt uden holdningtagen til den
tid, han var rundet af. Wiinblads nærmest fortryllende insisteren på, at alle har ret til skønhed, er et
grundlæggende demokratisk træk ved hans kunst,
mener hun.

Kigger man i dag ved aftenstide ind i Strandvejskvarterets oplyste hjem fornemmer man noget
nærmest eventyrligt. Boligerne har med årene
skiftet karakter fra funktionelle tre-familiers arbejderboliger til investeringssikre liebhaverboliger. Og
selvom der ikke nødvendigvis er meget Wiinbladsk
kunst rundt omkring i de små byggeforeningshuse,
er hjemmene i stigende grad blevet et helle – dér
hvor vi finder ro og omgiver os med æstetik. Med
andre ord: et rum med plads til det følsomme. På
den måde kan man trække en lige linje mellem nutidens grønne og på mange måder idylliske Strandvejskvarter og det Wiinbladske univers, som er fyldt
af drømmende væsener.

Uddrag af bogen: Trolderiget

Bjørn Wiinblad er altid blevet set som livsglædens kunstner, og sandt er det, at hans kunst oftest
udspiller sig i et univers af harmoni, menneskelig
varme, nærvær og diskret erotik. Hans billedunivers
er befolket af drømmende væsener, som ser mildt
på hinanden og fra deres egen verden lige så mildt
ud på os som beskuere. Der er en del, som ligefrem
synes, at de rammes af et æstetisk sukkerchok af al
den idyl, og der er heller ingen tvivl om, at idyllen
kom til at give Wiinblad ry af ’knap en rigtig kunstner’ i visse kredse, specielt målt op mod den store
alvor i efterkrigstidens kunst. Men ser man længe
nok på den harmoni, der hersker overalt i Wiinblads visuelle univers, opdager man, hvor demonstrativ idyllen er. Man ser, at Wiinblad insisterede
på den og fornægtede den langt mere komplicerede
blanding af godt og ondt, som verden er. Det er et
eskapistisk univers, som Wiinblad igennem hele sit
liv vedholdende udfolder, med evigt nye ideer og
nuancer og vidunderlig hittepåsomhed.

Kunst eller kitsch

En bid af Paradis er et friskt blik på kunstneren og
mennesket Bjørn Wiinblad – fra krigens til overflodens tid, fra unika til hvermandseje. Og giver et helt
nyt svar på spørgsmålet: Var hans milde og glædesfyldte univers kunst eller kitsch?

Rundet af stærke
socialdemokratiske rødder

Strandvejskvarteret har i en årrække været kendt
som stedet, hvor de socialdemokratiske statsminister Helle Thorning-Schmidt boede. Hun er imidlertid ikke det første socialdemokratiske folketingsmedlem i kvarteret. Bjørn Wiinblads familie var
typografer et par generationer tilbage, og hans far
Emil Wiinblad var både medlem af Folketinget samt
chefredaktør på Social-Demokraten.
At familien valgtGade og ikke de nyopførte byggeforeningshuse, var ifølge Heidi Laura et tegn på
familiens vej op ad statusstigen. På trods af sine

Læs mere på

enbidafparadis.dk
bjornwiinblad-denmark.dk
bjornwiinblad.dk
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BEBOERSTAFETTEN

Fællesskab og
flere generationer
Af Christina Hvashøj Schaarup, Niels W Gades Gade 19
Jeg er på vej hjem fra en tur til Jylland. Hjem til
Christian og børnene. Og til kvarteret. Sådan føles
det nu. Som man hører til i et fællesskab. Vi har
boet her i lidt mere end 1,5 år, og selvom man skal
vænne sig til etager og regulativer, så føler vi os
meget heldige.

På vores lille vejstrækning er der et virvar af unger,
der drøner fra det ene hus til det andet, så man
indimellem må ringe på flere steder for at finde sit
afkom.
Jeg er meget taknemmelig for den velkomst, vi fik,
og for den inkluderende ånd. Jeg håber, det gælder
alle, der flytter hertil.

Jeg troede, jeg var typen, der egentligt bare gerne
ville være lidt i fred, når jeg kom hjem, men jeg
elsker fællesskabet. Christian, min mand, elsker
det muligvis endnu mere, og vores datter vil hjem
fra ferie for at lege på vejen. Vores mindste er lidt
for lille endnu, men han er meget feteret af de store
piger på vejen, så mon ikke, det snart smitter ham
også.

Nu er vi jo ikke alle sammen småbørnsfamilier, der
invaderer vejene med plastikscootere og regnbuefarvet kridt, men det er faktisk en af de ting, jeg
også i den grad nyder. At vi er forskellige og alligevel deler et ønske om at bo på denne her måde, hvor
man kan høre, at genboen drikker kaffe i baghaven,
og at den lille dreng et par huse nede ikke vil sove.

Jeg har været en smule presset ift. at finde ud af,
hvad jeg skulle skrive om her i stafetten, men det

På en eller anden måde skaber alene det et fællesskab. Så er der jo alt det andet også med arrangementer, udvalg osv., som også binder os sammen.
På vores veje har vi også en stolt alderspræsident.
Britta. Hun er mega bad ass. Altid en tandstik i
munden og historier, som vidner om et liv, der ikke
har været kedeligt. Vi låner hendes græsslåmaskine
ind imellem til vores 4 m2 græs. Hun er god til at
komme og slå sig ned på bænken sammen med os,
når vi holder øje med ungerne på vejen, og få en
snak.

var her den landede: fællesskabet. Fordi jeg synes,
det er hyggeligt, berigende og virkeligt fedt for både
børn og voksne.

Det er jo ikke fordi nogen skal føle sig forpligtiget
til at slå sig ned til en sludder, men jeg synes, det er
fedt, når man mødes på tværs af alder og livsfaser,
og der opstår et fællesskab på vejen og i kvarteret
overordnet.
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Jeg kan godt lide, når vi får blandet generationerne
lidt. Jeg vil gerne lære lidt af andres erfaringer.
I min drømmeverden fik vi et fælleshus, hvor beboerne kunne tage [afholde?] forskellige initiativer
som kortklubber, fællesspisninger, krea-værksted,
foredrag osv.

Også uden fælleshus håber jeg, det med at blande
generationerne mere er noget, vi kan gøre endnu
mere fremadrettet – og at I kommer forbi og slå
jer ned, hvis vi sidder på vejen og holder øje med
lilleputterne.
I den ånd giver jeg stafetten videre til Britta NWGG
29, som jeg glæder mig til at høre fra, om der er
historier fra før vores tid, tanker om i morgen eller
noget helt tredje. Tak for snakkene, Britta

Vi ville især være vild med fællesspisninger og ville
elske at møde forskellige folk fra kvarteret.

Kalender

Kildens udgivelsesplan

Søndag d. 28. oktober 10.00-13.00
Hos Susi Hjorth Bærentzen,
Kildevældsgade 1, 1. sal.
Tilmelding: Senest d. 21. oktober på
susibaerentzen@gmail.com

Kilden 2018/3 udkommer i september
Frist for indlæg: 9. september 2018
Kilden 2018/4 udkommer i december
Frist for indlæg: 25. november 2018

Onsdag d. 31. oktober 18.30.20.00 i kvarteret - se
detaljer på facebook

Kilden 2019/1 udkommer i marts
Frist for indlæg: 25. februar 2019

Søndag d. 25. november 14.00-17.00
Julemarked i Weysesgade syd
Se mere omtale af begge arrangementer på
www.starandvejskvarteret.dk
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Så blev det november i Strandvejskvarteret. En smuk
måned med masser af hygge og lys i de små forhaver. I
oktober fejrede vi halloween. Noget, vi har set frem til
herhjemme ( læs: min datter har glædet sig til slik fra naboerne). Jeg har været så heldig at få en lille notits med fra
en sød beboer, som også har sendt dejlige billeder. Tak til
Tine Gertz Miles fra Heisesgade. Det er så dejligt at opleve, at store som små hygger sig med udklædning og socialt
samvær på en kold aften i oktober.
Vi er nu heller ikke blevet snydt her i november, hvor det
velarrangerede julemarked igen blev afholdt. Tak for de
virkelig fine invitationer, det er dejligt, at I igen ville stå for
det - Susanne, Julie og Charlotte. Og tak til julemanmanden, som igen har delt slikposer ud.
I dette nummer af Kilden kan du også læse en orientering
fra affaldsgruppen. Alle beboere vil inden generalforsamlingen modtage et husomdelt skriftligt materiale, som
lægger op til en afstemning på Generalforsamlingen.
Ann-Louise
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Nyt fra bestyrelsen
Solcelletag

indebærer, er man meget velkommen til at
kontakte en i bestyrelsen.
Til slut:

Der har af og til været lidt debat på hjemmesiden eller vores FB-side om muligheden for at
få solcelletag. Da en husejer også har spurgt til
bestyrelsens holdning til muligheden af solcelletag, har bestyrelsen drøftet dette.

Glædelig jul og godt nytår til alle.
Vi ses til nytårsfyrværkeri og nytårskur.

Bestyrelsen er overordnet af den holdning, at
kvarteret ikke behøver være ”first-mover” på
solcelletage. Vores kvarter er nemlig omfattet
af en bevarende lokalplan og et facaderegulativ,
hvor kravet desuden er, at tagene skal være af
skiffer. Bestyrelsen er umiddelbart også af den
opfattelse, at de nuværende løsninger på markedet endnu er et stykke fra at kunne bevare
husenes udseende og karakter. Dermed ikke
sagt, at der ikke inden for en årrække kan fås
tage på markedet, der ligner skiffer. Måske er
det derfor også noget, som vi med tiden skal se
nærmere på. Indtil videre bør vi alle generelt
holde øje med udviklingen på markedet.
Bestyrelsen indgår endvidere gerne i dialog
om grønne profiler og løsninger til kvarteret i
øvrigt.

Besked fra kommunen:
Træer/gadetræskummerne
og cykelparkering
Bestyrelsen for Husejerforeningen i Strandvejskvarteret har den 9. november 2018
modtaget en henstilling fra Byens Drift, om at
træerne/gadetræskummerne i vores kvarter
ikke anvendes til cykelparkering. Ligeledes må
der ikke fastlåses noget til træerne.
Bestyrelsen har lovet at orientere alle i kvarteret om denne henstilling.
Den fulde ordlyd af henstillingen bringes her:

Generalforsamling 2019

Kære Benditte,

Husk at sætte kryds i kalenderen til næste
generalforsamling, som er tirsdag d. 26. febr.
2019 kl 19.30. Som I vil kunne læse andet steds
i Kilden, forventer affaldsgruppen at kunne
fremlægge et par forslag til en affaldsløsning,
hvor det bliver muligt at indgå i deleordninger.
Bestyrelsen ser frem til den kommende drøftelse af mulighederne og debatten på generalforsamlingen inden afstemning.

Byens Drift i Københavns kommune har ved
tilsyn observeret, at der er udfordringer med
cykelparkering i gadetræskummerne i Strandvejskvarteret.
Som forvalter af gadetræerne henvender jeg
mig derfor til jeres forening for at informere
om at, det naturligvis ikke er tilladt at parkere
sin cykel eller andre køretøjer i gadetræskummerne, eller at fastlåse ting til gadetræerne.
Dette gælder for alle træer; unge såvel som
gamle.

Der er ligeledes valg til bestyrelsen. Vi opfordrer alle interesserede til at stille op. Vil man
høre mere om, hvad arbejdet i bestyrelsen
3
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Kvarterets historie

Det er en stigende udfordring for forvaltningen
at påtale og forsøge at adfærdsregulere borgernes brug af det offentlige rum. Derfor har vi
brug for samarbejde med jer som forening. Det
vil være meget fint, hvis I som forening kunne
informere alle jeres medlemmer om, at I har
modtaget en henvendelse fra Byens Drift, der
henstiller til, at der ikke parkeres eller henstillet ting i gadetræskummerne eller fastgøres
elementer til de offentlige gadetræer.

-sjove bidrag efterlyses
Af Lise Fogh

Christian Sonne og jeg er ved at udarbejde en lille
bog om kvarterets historie. Derfor efterlyser vi sjove
og interessante kilder hos jer.
Mon du har nogle gamle fotografier eller dokumenter om dit hus? Nogle oplysninger om livet her i de
første årtier. Eller nogle anekdoter fra gamle dage?
Måske dine bedsteforældre eller en gammel tante
har boet her og har fortalt en sjov historie.

Med venlig hilsen
Signe Dragenberg
Byrumsforvalter
Centeradministrationen

Giv os et praj, så kommer vi gerne forbi og ser på
det. Du kan også aflevere det til en af os, eller sende
det pr mail.
Vi kan kontaktes således:
Christian Sonne, Heisesgade 49,
heise49@gmail.com
Lise Fogh, Berggrensgade 50, lf@condiv.dk

Tak for endnu et
hyggeligt julemarked
Så kom julen atter til Weysesgade og resten af
Strandvejskvarteret. Traditionen tro kunne maven mættes og pungen tømmes. Kaffetørsten
kunne slukkes og øregangene kunne smøres
med musik og øjnene kedede sig heller ikke det fine arrangement blevet nemlig sluttet af
med et fint luciaoptog.
Alt sammen var igen i år arrangeret af frivillige
kræfter! Tak til jer
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Halloweeeeen - en stemningsreportage
Af Tine Gertz Miles
Imponerende uhyggelige effekter og udsmykninger.
Pølser på grillen.

Hyl, hvin og små hop på stedet. Røg i gaderne,
græskar, edderkoppespind, dansende skeletter bag
vinduer.

Skraldespande med låg, der åbnede, når man
nærmede sig. Og gader fyldt med udklædte, ivrige,
glade unger. De mindste helst med en voksen i
hånden.

Og en masse unger, der lige den aften fik hævet
sukkerindtaget betydeligt med deres “Slik eller
ballaaaaade eller vi bomber din gaaaaade!”
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Fortid og fremtid i strandvejskvarteret
Af Lise Fogh, Berggreensgade 50
I anledning af jubilæet var der to oplæg på dagen,
ét om hvorfor og hvordan vores huse blev bygget,
og ét om hvad fremtiden bringer, og hvordan det
kan påvirke kvarteret.

4) Vind et hus. Her forklarede vi, hvordan man opnåede at vinde et hus – det var nemlig ved lodtrækning. Man skulle først være medlem af foreningen
i mindst et halvt år og indbetale et månedligt
kontingent på 2 kr. Hvis man vandt et hus, var man
kun ”husbesidder” de første ti år, og derefter blev
man husejer. Husene var beregnet til to familier,
nemlig husejeren/besidderen og en familie, der
boede til leje. Normalt boede ejeren på 1. salen, og
lejeren i stuen. De øverste værelser på 2. sal kunne
lejes ud til enlige.

Nedslag i historien
Christian Sonne og jeg prøvede at få tilhørerne
til at forestille sig, hvor anderledes kvarteret var i
1893, da de første huse blev bygget.
1) Hvad fortæller gadenavnene? Vognmandsmarken og Bryggervangen minder os om, at området
rundt om kvarteret ved 1900-tallets begyndelse var
store åbne græsningsarealer, hvor der gik heste,
som tilhørte vognmænd og bryggere.
Navnet Kildevæld kommer fra en kro, som lå, hvor
værtshuset med samme navn stadig ligger.
Vores kvarter hedder Strandvejskvarteret, fordi
Strandvejen dengang begyndte inde ved Trianglen,
så det altså netop lå ved Strandvejen dengang. Og
Strandvejen var i øvrigt en smal grusvej.

5) Hvem boede her? Optællinger viser, at der i snit
boede 8½ person i hvert hus i Heisesgade. Det var
ikke de allerfattigste, men overvejende håndværkere, funktionærer, fx folk ansat i sporvejene, og tjenestemænd. Desuden handlende, blandt andet alle
dem, der havde butikker i kvarteret. Det var vigtigt
både, at husene blev holdt, og at beboerne opførte
sig ordentligt, så der var servitutter, regulativer og
reglementer for beboerne.

2) Fra land til by. Området blev dog hurtigt udviklet, København voksede i disse år, og man byggede
flere jernbaner. Nordbanen fra København over
Nørrebro til Klampenborg eller Helsingør; desuden
Frihavnsbanen fra Frihavnen til Nørrebro, og Kystbanen fra Østerport til Hellerup. Desuden var der
åbnet flere virksomheder i området, fx Øresundshospitalet, Østre Gasværk, Teilmanns Vinhandel,
Magasin’s dampvæveri, Hertz’s garveri mm.

Vi er i gang med at skrive dette sammen til et hæfte
om kvarterets historie. Det skal udkomme en gang i
efteråret og uddeles til alle husejere.
Hvad sker der i fremtiden
Efter at have set tilbage på fortiden drejede næste
indslag sig om fremtiden. Christian Werenberg og
Søren Borch kom med et oplæg og tog hul på en
diskussion om, hvordan vi skal udvikle vores kvarter også i fremtiden.

3) Fod under eget bord. Dette tema handler om
etableringen af Arbejdernes Byggeforening. Den
korte historie er, at på grund af de meget dårlige
hygiejniske forhold i København, især i de fattige
brokvarterer, foreslog nogle fremsynede læger, at
man byggede bedre huse til arbejderne. Nødvendigheden blev forstærket af koleraepidemien, som
ramte København i 1853, og mange mennesker
døde. Op til 1903 opførte Arbejdernes Byggeforening syv forskellige kvarterer med i alt 1246 huse.
Hus nr. 1000 ligger her i Heisesgade nr. 33.

1) Har vi brug for nye fælles services, fx en vicevært
som passer vores fjernvarmesystemer, eller - som
en tilhører foreslog - kan vi installere solceller, som
alle får glæde af. En nyindflyttet familie savnede
en introduktion til kvarteret og foreslog en slags
mentorordning, hvor ”ældre” beboere påtog sig at
introducere nye familier til kvarterets skikke, faciliteter og traditioner. Et fælleshus var også på tale,
og én foreslog en ”børs”, hvor man kan melde sig til
enkeltstående opgaver i forbindelse med frivilligt
arbejde.

7

4/2018

Orientering fra affaldsgruppen
om eventuel deleløsning

2) Hvad med huspriserne?
De er i de sidste 50 år steget med 9% om året.
Efter sigende er det især fællesskabet, der får folk til
at flytte ind i kvarteret – det er i hvert fald det, som
ejendomsmæglerne fremhæver i deres annoncer.

Den 28.9. 2018 orienterede affaldsgruppen på
hjemmesiden og FB alle om, at vi er i en dialog
med kommunen i forhåbning om, at vi kan få en
løsning specifikt for vores kvarter.

3) Der er altid fordele og ulemper ved fælles beslutninger. Oplægsholderne kom med eksempler
og citerede Søren Kirkegaard for at have sagt “Alle
er imod forandring, også til det bedre”. Forskellige
eksempler blev vendt og debatteret.

Konkret håber vi på at kunne få etableret en
deleordning således, at ikke alle husejere skal
have samtlige affaldscontainere, men kan deles
om flere af dem.

4) Vores regulativer
– er de rimelige, også i fremtiden?
Trænger de til en opdatering? Og i hvilket omfang
skal de håndhæves? Nogle foretrækker få regler,
andre vil gerne have mange. Nogle mener, at man
skal tage dem lidt let, andre mener netop, at de skal
overholdes omhyggeligt. Det er vigtigt at diskutere,
så vi bedre kan nå frem til bredt accepterede, fælles
beslutninger på generalforsamlingerne. Søren og
Christian delte vores adfærd op i fire typer:

Vi arbejder stadig på et par løsningsforslag,
og er sammen med kommunen ved at lægge
sidste hånd på disse. Arbejdsgruppen håber på
at kunne præsentere forslagene i god tid op til
generalforsamlingen - forhåbentlig inden jul.
Derved bliver alle grundigt informeret om vores
muligheder og der bliver tid til en drøftelse,
inden vi skal stemme om forslagene.
Hvis vi får muligheden for en deleordning, vil
det i første omgang blive som en forsøgsordning
af 1, måske 2 års varighed.
Du er stadig meget velkomne til at deltage på debatten på kvarterets hjemmeside med kommentarer eller en artikel på affaldsgruppens webside.
Send dit indlæg til webadministratoren, som så
kan lægge den ind på hjemmesiden.
Du kan også kontakte affaldsgruppen på: affaldsgruppen@strandvejskvarteret.dk.

5)Trends i omverdenen. Vi er midt i en tid med
urbanisering, hvor beboersammensætning hos os i
stigende grad præges af unge børnefamilier fra den
kreative klasse (vidensarbejdere, forandringskonsulenter, kreative kommunikationsfolk og kunstnere).
Det har presset priserne op og skabt en gentrificering i kvarteret (dvs. rigere mennesker køber
ejendom i et mindre velstående samfund). Det kan
give nogle spændinger mellem generationerne,
ligesom i 1980’erne, hvor 68’erne kom hertil. De
tidligere funktionærer og arbejdere har sikkert den
gang også følt, at det var en stor forandring.
Oplægget gav anledning til tanker om fremtidige muligheder og konflikter, samt løsningstiltag.
Mange kommentarer fra salen gik på at fremme
godt naboskab.

Arbejdsgruppen består af følgende:
Nanna Solow, Kildevældsgade 23
Jakob Eriksen, Landskronagade 26
Christian Werenberg, Kuhlausgade 38
Jørgen Frederiksen Kildevældsgade 9
Jesper Øland Petersen, N.W. Gades Gade 53
Michael Quist, Kuhlausgade 36
Benditte Skyhøj Olsen, Hornemangade 22.
Med venlig hilsen
Affaldsgruppen
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BEBOERSTAFETTEN

Jeg har aldrig fortrudt købet
Af Britta Hansen, Niels W Gades Gade 29

I juni 1973 ringede min gymnasieveninde Lone de
Neergård, der skulle rejse til Australien. “Hvorfor
køber du ikke vores hus?” “Det har jeg da ikke råd
til.” “Du købte jo obligationer det år, vi gik over til
kildeskat, har du ikke dem endnu - udbetalingen er
35.000, kr. og du hader at bo i Gentofte i den fine
overlægevilla ! “. Hun havde ret - jeg kunne og jeg
ville.

Da jeg flyttede ind, kom en moden kvinde med
en fin blomst og sagde: “ Velkommen, jeg hedder
Mary og bor overfor i hjørnehuset på 3. sal. Kig
op en af dagene til en kop kaffe.” Vi blev venner og
fortrolige for livet. Hun passede hunden og kattene, når jeg var ude og rejse og det var jeg meget
dengang. Hun holdt styr på ordenen i gaden - var
vores “politibetjent” og passede børn for de travle
børnefamilier. I en af familierne hed hun slet og ret
“Olde”. Da hun holdt sin 85 års fødselsdag og året
før var flyttet til ældrebolig i Hørsholm, var der 4
familier fra gaden der deltog.

Hvad nu? Min samlever og sjæleven var i USA på
forskningsophold og kom først hjem til september.
Jeg sendte et telegram og skrev, at jeg gerne ville
købe huset, men kun, hvis han ville flytte med.
Næste aften ringede et telegrambud med uniform
og kasket på døren. “OK, gør det”.

En dag i 1974 blev jeg stoppet af Søren - en lærer
der boede i gaden. “Vi har lavet en beboerforening,
kunne du ikke tænke dig at være med ?” “Jo tak”.

Da han kom hjem, var jeg i fuld gang med at forandre huset fra lyseblåt til hvidt og vi flyttede ind
15.september, fik revet en meter væg ned i stuen på
1. sal og min far lavede forsatsvinduer over det hele.
I stuen boede en ældre kvinde, som betalte 550 kr.
i husleje inkl. varme og vand. Meget senere flyttede
min sjæleven ind i den lejlighed og boede der til sin
død. Vi levede hvert vores liv - sammen.
Huset er fra 1895. 1931 blev der givet tilladelse til 3
vandklosetter, inden da var der “das” i baggården.
Fra 1937 var der skøde til adkomst for 3 lejligheder
og fra 1967 skøde til hele huset. Tagetagen blev
godkendt til beboelse 1973 og fjernvarme indlagt
1983.
Jeg har aldrig fortrudt købet og egentlig ikke lavet
ret meget om bortset fra et badeværelse i stueetagen
og almindelig renovering og vedligeholdelse. Nogle
af mine bekendte kom for at se det - og kaldte det et
“etnisk hus”. De købte senere et hus i Heisesgade og
gennemrenoverede det.

Billede af Mary Winkelman fra 2004, dengang var hun 81 år.
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Beboerforeningen havde til huse i den nedlagte
grønthandlerforretning “Argentina” i Landskronagade, der, hvor der nu er snedkerværksted.

Vejfesterne var der ikke noget i vejen med, men vi
havde bare lyst til “pynte” på arrangementet.

Vi afholdt fællesbespisning med mad lavet på skift
hos hinanden, lege og spil og en enkelt gang filmforestilling gratis udlånt af den russiske ambassade
med en frygtelig sentimental handling - kosakhøvdingesøn forelsket i en sigøjnerprinsesse. Vi frøs så
det bragede - der var kun et lille varmeapparat til
opvarmning af de to lokaler - og så var det pludseligt forståeligt , at grønthandlerparret havde tykke
sokker, læderstøvler og to sæt tykke sweatre på om
vinteren. De hentede deres varer på en Long John.
Projektet blev opgivet efter et par sæsoner, gejsten
faldt med kulden og manglen på bred beboeropbakning.

Vi lavede hovedretten selv, indisk lam i stærk curry
med pappadoms og chutney til. (aldrig mere laver
jeg pappadoms til 40 - 50 mennesker, mit hus stank
i ugevis efter).
Mary insisterede på, at der også skulle være mad,
som børnene kunne lide. Så hun lavede sin mørbradgryde med bacon, cocktailpølser og flødesovs.
Salat, brød og dessert kom forskellige beboere med.
Dagen før slæbte Mary og jeg de tunge borde og
det ligeså tunge telt fra materialekælderen, hen til
gaden. Teltet rejste førnævnte Søren m. fl.
Der kom duge, blomster og levende lys på.
Kirsten havde sørget for musik af Niels W.Gade,
der lød ud af et vindue midt i gaden, mens vi ankom. Under middagen spillede en brasiliansk trio
stilfærdige melodier uden for teltet. De var venner
af Mette og ville ikke have penge for det, men blev
selvfølgelig glade, da der blev samlet ind til at betale
dem alligevel.

Af andre forretninger var der en viktualiehandel på
hjørnet af Kuhlausgade ved torvet, en skomager lige
overfor (ret beruset det meste af tiden) og ejendomsmægler. Tiden var præget af stor uenighed.
Det handlede om indførelse af en fælles TV-pakke
med flere kanaler. Forslaget blev nedstemt et par
gange, hvor jeg ikke deltog p.gr.a. arbejdsrejser og
jeg havde iøvrigt ikke TV selv.

Søren startede festen med fællessang, lidt genert,
men godt gået.

Mary kom over med alvorlig mine - og sagde, at
nu SKULLE jeg deltage i næste generalforsamling,
fordi hun og hendes bekendte i kvarteret alle var
lejere og ikke ejere, og derfor ikke havde hverken
stemme- eller taleret på generalforsamlingen. De
var alle pensionister og ville gerne se populære film
mv. på TV. Jeg fik udleveret en række argumenter
på skrift, samt en underskreven navneliste. Det
så altsammen meget fornuftigt ud og da jeg hørte
modargumenterne fra forsamlingen, blev jeg paf.
De gik ud på, at vi alle skændige og altså helst selv
ville se fjernsyn.

Det viste sig, at børnene ikke rørte børnegryden, fordi jeg havde introduceret maden og gjort
opmærksom på at hovedretten var ret stærk, men
at der var lavet fin mad til børnene. En af børnene
erklærede, at han ville have det “stærke” og sådan
blev det. Senere på aftenen dukkede en lille gruppe
tyskere op (Mettes venner) og til Marys glæde blev
hendes gryde tømt på rekordtid.
Festen endte med at alle gik på besøg i hinandens
huse.

Denne gang gik forslaget igennem stærkt støttet af
chefredaktør ved Information Torben Krogh, der
alle tre gange havde fremsat forslaget.

Ved oprydningen næste dag deltog flere, som slæbte telt og borde tilbage og min genbo hjalp
med opvask og rengøring i mit lille køkken. Vi
havde aldrig snakket sammen før, men det blev
der hermed lavet om på, så vi sad sammen til
fællesmiddagen på torvet ved kvarterets 100 års
fødselsdag.

Der var ikke ret mange børn i gaden dengang, ej
heller biler og derfor næsten altid plads ud for
huset til at parkere.
I 1996 var vi 4 kvinder, der satte os for at lave en
“anderledes” gadefest. Vi overtog stafetten og restbeløbet fra året før, og gik i gang med planlægningen - Mary 72 år, jeg 51, Kirsten ca 45 og Mette 30.

Der var også dengang mange musikere i kvarteret
bl.a. Herman D. Koppel i nr 25. Det var så fint at
høre, når han øvede sig på sit smukke flygel. Også
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operaarier, guitar, klarinet, saxofon tonede ud
baggården.
I dag er gadebilledet ændret med masser af
dejlige børn, meget mere udeliv og efterhånden
næsten ingen lejere.
Det er stadig en fornøjelse at bo her - tak til alle I
dejlige mennesker.
Britta Hansen, Niels W. Gades Gade 29.
Stafetten er givet videre til Ulla Thomsen, Bente
Åkerlund og Esben Wolstrup, H.C. Lumbyesgade 2.

Kalender

Tirsdag d. 4. december kl. 14-19
YouSee bil på Niels W.Gades Gade
Tirsdag d. 1. januar 2019 kl. 00.45
Nytårsfyrværkeri 2018/19 på torvet
Tirsdag d. 1. januar 2019 kl .14.00
Nytårskur 2019
Berggreensgade fra øst mod vest.
Tirsdag d. 26. februar kl. 19.30
Generalforsamling
Charlottehaven, Hjørringgade 12, c 2100 KBH Ø
lokale Vinterhaven
Søndag d. 3. marts 2019
Fastelavn i Berggrensgade - se mere på facebook

Kildens udgivelsesplan
Kilden 2019/1udkommer i marts
Frist for indlæg: 22. februar 2019
Kilden 2019/2 udkommer i juni
Frist for indlæg: 21.juni 2019
Kilden 2019/3 udkommer i oktober
Frist for indlæg: 26. september 2019
Kilden 2019/4 udkommer i december
Frist for indlæg: 21. november 2019
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