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Efter sommerferien er der altid mange 

aktiviteter både i vores og det omkring-

liggende kvarter. 

Igen i år blev loppemarkedet den sid-

ste 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 til-

fredshed med de store pavilloner og med 

musikken, som var egnet til mange  

aldersgrupper. 

På Klimadagen den 18. august blev Om-

rådefornyelsens 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 vegeta-

risk 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 naturspot-

ter 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 alminde-

lig i netop vores haver og hjælper med 

at bestøve blomsterne. 

Der har også i år været Kulturfestival i 

Kildevældsparken, og der var rigtig man-

ge børn og voksne. Mange boder tilbød 

en aktivitet, hvor børn kunne spille gam-

le spil eller på instrumenter, danse eller 

bokse. Spejderne havde også i år bål 

med snobrød og anden inspiration.  

Desuden var det sidste dag før pensione-

ring 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 

Leder 
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YouSee 

YouSee er nu ved at være halvvejs. Nu 

starter de snart i alle sydgaderne. Hjør-

nehusejere og naboer til hjørnehuse vil 

blive kontaktet af både YouSee og en 

kontaktperson fra bestyrelsen, når arbej-

det påbegyndes. 

Gader og træer 

I løbet af efteråret vil der være smårepa-

rationer af gader og veje. Der vil også 

blive udskiftet udgåede træer og udvidet 

med nye plantehuller i N.W. Gades Ga-

de. 

Halloween 

Husk Halloween den 31. oktober fra kl. 

18.30 med grill i H.C. Lumbyes Gade 

syd. 

Materielkælderen 

Lidt brok: Lad være med at stille ting 

ned i materielkælderen. Der er mange 

døre og vinduer allerede. Brug genbrugs-

pladsen, 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 

Nyt fra bestyrelsen 
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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 kildesorte-

ring. Det er der lovgivning om. Derfor 

har både denne og tidligere bestyrelser 

arbejdet meget med løsninger til kilde-

sortering i kvarteret, også i samarbejde 

med Københavns kommune. 

Jeg tror, at jeg også taler på kommu-

nens vegne, når jeg siger, at både kom-

mune 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 acceptab-

le. 

Det har imidlertid heller ikke være nogen 

nem opgave for kommunen. Lad mig  

give et par eksempler: 

Der er for mange kloak-, gas-, el-

ledninger og andet godt i Kildevælds-

gade til, at man kan lave nedgravede 

beholdere. De er ellers smarte. 

Der kan ikke nedgraves beholdere inde i 

vores gader, fordi der ikke er tilstrække-

lig 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 be-

styrelsen ikke godkende, da vi ikke kun-

ne 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 kommu-

nen til nøje at overveje en sådan løs-

ning, fordi den ville give anledning til 

stor utilfredshed, og vi gjorde også op-

mærksom på, at det i så fald var vigtigt, 

at det blev en så lille beholder som mu-

ligt. 
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Kulturfestival i Kildevældsparken den 1. september. Fotos af Per Elvekjær 

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 løs-

ninger til kildesortering i kvarteret, og at 

vi til gengæld ville gå ind for, at en løs-

ning 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. 
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Affaldssortering 
Af Lisbeth Thorup, N.W. Gades Gade 51 

Affaldssortering går vi sikkert alle sam-

men ind for, men den ekstra - og ekstra 

store - skraldespand til papir, der dukke-

de op i forhaven i dag, er i hvert fald ik-

ke velkommen her hos mig.  

Jeg har et forslag til en bedre løsning: 

Den sidste dag i hver måned stiller af-

faldsfirmaet en flok af disse store skral-

despande på samtlige hjørner mod Kilde-

vældsgade. Næste morgen, dvs. den før-

ste 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 stå-

ende 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 læn-

gere 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 Heises- 

gade 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 generalfor-

samlingen 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. 
Carsten følger raketten på vej ud fra  

tunnel 2 
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 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 raket-

ten, som maser sig gennem jorden den 

halve meter under jordoverfladen, og 

den danner så en tunnel på 10 cm i dia-

meter. Jorden bliver trykket fast til sider-

ne, 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 pro-

cessen tager 15-45 minutter. 

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.  

I baggården har man i forvejen gravet et 

hul, hvorfra man kan føre kablerne vide-

re op i kabelkasser langs muren. 

Inden man starter med trykluften, juste-

rer man retningen med waterpas og øje-

mål, 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 

TV, der har den samlede opgave for You-

See, mens Carsten og Co er underleve-

randør. 

I hjørnehuset overfor hos John og Marti-

ne 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 

Carsten skubber kabelrøret igennem 

Det er lykkedes Martine at skjule  

kabelskabet i forhaven med blomster 
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 Hvis man ikke rigtigt har styr på fjern-

varmeanlægget 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.  

Vivian Bondy fra Weysesgade fortæller om sit 

fjernvarmeanlæg 

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. okto-

ber.   

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 be-

hagelig afdæmpet i tonen (hverken 

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!" 

 

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 

Bettina Lerche fra Kildevældsgade stod for 

forplejningen. Desuden optræder hun og 

hendes børn Aksel og Emma i filmen 
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Iben Dahl Jespersen fra Berggreensgade agerer kartoffelskræller for fotograferne Rune 

Mandsbjerg og Rune Bjerre Jensen. 

Det er Søren Borch og Jørgen Frederik-

sen 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 

 

Program: 

 Verdenspremiere på energifilmen 

 Tips om at spare varme og vand ved 

Jimmi Eibjerg Jensen fra Københavns 

Energi 

 Kort introduktion til tips og informati-

on på vores websites energisider 

 Energigruppens resultater indtil nu 

 Deltagernes ønsker (om information, 

aktiviteter, gør-det-selv grupper etc) 

 Kaffe og småkager. 

 

Tid og sted: Områdefornyelsen Skt. 

Kjelds Kvarter, Vennemindevej 39, tors-

dag den 11. oktober kl 20.00-22.00.   

Tilmelding senest den 5. oktober, enten 

til energigruppen@strandvejskvarteret.dk el-

ler på Strandvejskvarterets Facebook-

side 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 kloak-

rør, fx under huset, hvis sand og  

blade ikke bliver fanget i sandfanget 

 mere skidt og lugt ved oversvømmel-

ser i kælderen 

 at hvis du skal have repareret kloak-

ken af fagfolk, kommer du selv (ikke 

husejerforeningen) til at betale reg-

ningen, hvis skaden skyldes manglen-

de 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 tagkonstruktio-

nen. 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 gen-

nem muren og videre ind i tagkonstrukti-

onens bærende dele. Tagspærene er 

nemlig bygget ned i muren. Træ suger 

vand, og fugt giver de bedste vækst-

betingelser for svampesporer. Så har 

man ulykken.  

Gennem de senere år er mange af tage-

ne på vores mere end 100 år gamle 

ejendomme ble-

vet udskiftet til 

nyt skifertag. Vi 

har erfaret, at 

flere naboer har 

opdaget svamp i 

tagkonstruktio-

nen, da de ud-

bedrede eller 

fornyede tagene. 

Årsagen har væ-

ret manglende 

rensning af tag-

render 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 depo-

nere 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 brøndskov-

le, 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 fremtids-

perspektiverne i dette hus med kælder, 

stue og 1. sal, enten at købe den øverste 

lejlighed eller at bygge om – kraftigt om.  

Og efter mange, rigtig mange overvejel-

ser 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.  

Herefter gik jagten på nogle håndværke-

re i gang. Vores held var, at naboerne 

lige havde været igennem en ordentlig 

renovering af deres stueetage, og vi ind-

hentede pålidelige efterretninger om de-

res ”slemme” håndværkere, som enormt 

hurtigt viste sig ikke at være slemme 

overhovedet.  

GS BYG alias Rune & Lasse fangede  

opgaven med det samme, udfærdigede 

et håndgribeligt og overskueligt budget/

tilbud. Det blev sendt lidt frem og tilba-

ge, og wupti – så stod vi pludselig og 

skulle flytte ud i 3 mdr. 

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 understøt-

tet 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 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 daglig-

dag 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. 

Med til dette skriv skal der også lyde et 

kæmpe UNDSKYLD – til alle vores kære-

ste 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 håndværke-

re, der har været gode til at smutte mel-

lem 15-16.  

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”. 

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 ind-

fri et løfte om at lade sig interviewe til 

Kilden. Vi tager en tur rundt i gaderne 

for at opfriske erindringerne fra den-

gang. 

Fællesskabet – som skuffede 

Jan, Lise og deres to børn boede i Wey-

sesgade 11 i årene 1980-1991. De flytte-

de 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, kontingentfor-

højelse, nye regulativer og general-

forsamlingsreferat etc. 

Husejerforenin-

gens 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 eksisteren-

de”, og de blev kun orienteret gennem 

ejerne. Vi var en del børnefamilier, og så 

var der de unge, som var aktive på man-

ge 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, byttemar-

ked, 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 engage-

ment og frivilligt arbejde. Vi startede 

først med at sætte et skab op i Kilde-

vældsgade, som skulle være beboernes 

skab, med information om aktiviteter. Så 

opstod ideen til Kilden. Vi ville gerne ind-

drage 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 Kil-

den står der, hvad bladet kan bruges til: 
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 Annoncer om køb og salg af hvad som 

helst  

 meddelelser om fælles arrangementer 

 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 dag-

ligdagen. 

KILDEN blev i den første tid et betalings-

blad 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. 

Men med mit kendskab til Jan ved jeg, at 

han altid har taget initiativer til - og del-

taget 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 fæl-

lesskab - der engageret skrev, produce-

rede 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 beboer-

nes 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 op-

holdet her i kvarteret for dem var en 

overgang, indtil de flyttede igen, f.eks. 

efter gennemført uddannelse. 

Fra beboernes til foreningens blad 

Jan fortæller: ”Der var blandet interesse 

for Kilden i Husejerforeningens bestyrel-

se. 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 svær-

teduplikatoren 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 den-

gang en stor oplevelse for mig”. 

 

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. Horne-

man, 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 (1765-

1844), som var portrætkunstner og især 

udførte miniatureportrætter af tidens 

vigtige mænd, herunder hoffet. En del år 

rejste han rundt i Europa, hvor han ma-

lede, bl.a. et berømt portræt af Beetho-

ven som ung. Hans titel var hofminiatu-

remaler. 

(J.O.) Emil Horneman begyndte ligesom 

sin far som maler og blev uddannet på 

akademiet. Men faderen fik ham til i ste-

det 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 un-

dervisning. Men med en voksende fami-

lie, måtte han finde mere indbringende 

arbejde. Sammen med partneren de Me-

za åbnede han i 1844 en kombineret mu-

sik- og kunsthandel i København. Det var 

i sig selv nytænkende. Men (J.O.) Emil 

Hornman havde desuden konstateret, at 

der manglede kompositioner til undervis-

ningsbrug – så han udgav en lind strøm, 

fx Tolv musikalske Skizzer for Pianoforte, 

Femtonige Smaastykker for de første Be-

gyndere, og Opmuntring for Børn. 

Både komponeringen og forretningen gik 

strygende. Horneman havde god sans for 

at udgive det, som folk ønskede. Fx ud-

gav han en serie ved navn Genklange fra 

Tivoli og Casino, dvs sange, som var ble-

vet spillet på 

Københavns 

to velbesøgte 

forlystelses-

etablisse-

menter. Så 

kunne man i 

hjem med 

klaver spille 

og synge ti-

dens 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 mu-

siklærer 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 Pe-

ter Faber. Historien bag dette værk er 

krigen i 1848, hvor Danmark kæmpede 

mod Preussen/Tyskland om Slesvig-

Holsten. 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. 
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 soldaterne kunne marchere til. Det be-

sluttede 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 anek-

doter 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 melo-

dien endnu en gang, og spadserede så 

fra Amagertorv til Kongens Nytorv og 

tilbage igen. Da han kom tilbage til bu-

tikken, 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. Hor-

neman og Erslev 

udgav den med 

tekst og noder for 

8 skilling pr ark. 

Indtægterne skul-

le gå til ”de bort-

dragne Underoffi-

cerers efterladte 

Familier”, og der 

blev i løbet af to 

måneder indsam-

let et stort beløb. 

I tusindvis af san-

ge blev sendt til soldaterne ved fronten, 

og da de sejrrige vendte hjem i septem-

ber 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 

den blev benyttet under den Amerikan-

ske 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. Traditio-

nen var her, at hver gave blev præsente-

ret 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 Fre-

deriksberg. Han etablerede endnu en 

musikforretning, denne gang sammen 

med sin søn Christian Frederik Emil Hor-

neman. 

C.F. Emil Horneman – komponist, 

forlægger, musikpædagog og kon-

certarrangør 

(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 foræl-

drene var blevet skilt), og som ung fik 

han mulighed for at blive uddannet på 

musikkonservatoriet i Leipzig – datidens 

hotteste musikby. En af hans medstude-

rende 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 kom-

met 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 musik-

stykker. 
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(C.F.) Emil 

Horneman 

ernærede til 

stadighed sin 

familie ved 

musikunder-

visning og 

komposition – 

og senere 

kurser i node-

læsning. Side-

løbende 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 op-

rettelsen af C.F.E. Hornemans Musikin-

stitut, som så dagens lys i 1879. Sam-

men med kendte musikere tilbød insti-

tuttet 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 Hor-

nemans død i 1906. 

Lægen C.J. Emil Hornemann –  

filantrop og forkæmper for hygiejne 

Og så til noget helt andet. For der er fak-

tisk endnu en Hornemann (nu med dob-

belt 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 grund-

læggerne af Arbejdernes Byggeforening i 

1865.  

Claus Jacob Emil Hornemann, som leve-

de 1810-1890, tog medicinsk eksamen 

og derefter doktorgraden.  

Den Store Danske Encyklopædi skriver:  

”Emil Hornemann var en af de betydelig-

ste forkæmpere for forbedring af levekå-

rene i 1800-tallet. På en studierejse til 

England oplevede han industrialiserin-

gens skadelige sundhedsmæssige konse-

kvenser og bri-

tiske lægers 

første forsøg 

på at afbøde 

dem. Som 

praktiserende 

læge i Køben-

havn fra 1841 

arbejdede han 

for gennemfø-

relsen af hygi-

ejnereformer, 

men først ved 

koleraepidemien her i 1853 med 4.737 

døde vandt hans tanker gehør med opfø-

relse af Lægeforeningens Boliger 

(Brumleby) og revision af den køben-

havnske byggelov. Den første arbejds-

miljølov (1873) skyldtes bl.a. hans be-

skrivelse af børnearbejde i industrien. 

Han var også aktiv i bekæmpelse af al-

koholmisbrug. Indsatsen gennemførtes 

ved talrige foredrag, pjecer og artikler 

samt gennem Det Medicinske Selskab i 

København og Sundhedskollegiet. Hor-

nemann 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 laza-

rettet i Augustenborg, hvor hans hygiej-

niske forholdsregler bidrog til at modvir-

ke den frygtede lazaretfeber blandt de 

sårede soldater. 

De tre gange Emil  

De mange Emil Horneman’er har forvir-

ret 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 
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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 delebil-

ordning, 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 repa-

rationer, 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 scena-

rier 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. Beregnin-

gerne 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-

dre mennesker også vil – altså fx i week-

ender 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 hav-

de 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 ger-

ne....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 priva-

te 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 



 

18     Kilden 2012/3 

 

delebil, fordi bilerne har parkerings-

licens. 

Jo flere, des bedre ordning 

Flere fremhæver fleksibiliteten mht  

bilens størrelse. ”Man har adgang til små 

biler, el-biler, familiebiler eller kassevog-

ne, så man kan afpasse det efter sit ak-

tuelle 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 stør-

re 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 ordnin-

gen”, forklarer han. 

Og det vil også hjælpe på parkerings- 

situationen i vores kvarter. 

Grupperabat i LetsGo 

Annette Damm, Kildevældsgade, fandt 

ud af, at det var særlig favorabelt at ud-

gøre en gruppe hos Københavns Delebi-

ler, 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 med-

lemmer, 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 

FAKTA 

LetsGo (tidl. Københavns delebiler) 

Ordningen går – kort fortalt – ud på, at 

man som medlem har adgang til forskel-

lige 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 Lets-

Go, som tilbyder gruppemedlemskab til 

et reduceret kontingent: 96 kr. om må-

neden per medlem (mod normalt 220 

kr). Desuden skal man betale en selv-

risikoforsikring på 600 kr pr år. 

 

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 Kilde-

vældsgade, 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 place-

ret 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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bil, men den kan ikke rumme alle børne-

ne, ”så når vi alle skal til familiefødsels-

dage og den slags, er det en rigtig god 

mulighed, at vi kan leje den store bil. Og 

det er rigtig rart, at der en garantiord-

ning, så man altid kan få en bil”, forkla-

rer 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 Køben-

havns Delebiler, men var ikke helt til-

fredse med den ordning. Især kunne det 

være det svært at få en bil i weekender-

ne, og det var vanskeligt at planlægge.  

De to familier talte derfor om deres be-

hov 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, for-

klarer Claus. ”Det er simpelt hen en hal-

vering af udgifterne – optimalt”. 

De aftalte retningslinjerne, som går ud 

på, at de har en uge på skift. Fra man-

dag 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 feri-

erne 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 lå-

ne 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 

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 km-

prisen og timeprisen højere. 

De nærmeste Hertz-biler er parkeret på 

Landskronagade 54 og Svanemøllevej 

84. 

Læs mere på www.delebil.dk 

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 

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) 

Grete Kladakis 

H.C. Lumbyes Gade 52 

T 2518 6628 

lumbyesgade@live.dk 

Opgaver: 

Renovation/ 

papircontainere (ansv) 

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), 

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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