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Også her i Strandvejskvarteret har Corona været en ubuden 
følgesvend, men jeg synes vi har fået mange gode ting ud af det.

Vi var i for eksempel  starten af pandemien på fineste vis vidner 
til Philip Fabers klaverspil og sang i ”Fællessang hver for sig”.  

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 for-
haver i de kommende uger.

God jul til alle.
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Corona har på mange måder ændret livets gang 
i Strandvejskvarteret. Restriktioner og hjemme-
arbejde 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, fug-
lekvidder, 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!

Strandvejskvarteret er skabt med et stærkt DNA. 
Fra et meget tidligt tidspunkt har det været 
pointeret, at kvarterets egenart skulle beskyt-
tes, 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. 

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

Desværre har Corona betydet, at vi har måttet 
aflyse en del af de traditionelle arrangementer 

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.

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. Udgivel-
sen 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.

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-

Nyt fra bestyrelsen
Af bestyrelsen
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heder for kvarterets mange børn, og en cykel-
parkeringsgruppe, 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.

Det falder godt i tråd med bestyrelsens diskus-
sioner 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.

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 udvik-
lingsopgaver etc.

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 restrik-
tionerne kan lægge forhindringer i vejen for 
mødet, men vi arbejder på at finde en løsning, 
uanset hvordan situationen udvikler sig.

I skrivende stund sænker julestemningen sig 
allerede over kvarteret i form af de smukke lys i 
haverne. På sin vis en meget symbolsk afslut-
ning 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 restrikti-
ons-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
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Bogen ’Husene er kun til låns’ kommer som en 
tidlig julegave i år til alle husejere i Strandvejskvar-
teret. 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 generati-
oner af beboere, har vi kun midlertidigt ophold i 
de huse, som siden 1890erne har huset adskillige 
generationer. Som udtrykt af en husejer på gene-
ralforsamlingen 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 si-
den 1980. Jeg sidder altså i selskab med to men-
nesker, 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.”

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. 

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 huse-
ne? 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 ar-
kitektur. Der er gennem tiderne brugt mange kræf-
ter på at sikre rum for både udvikling og samtidig 
bevare den kulturhistoriske arv, som husene blev 
overleveret med fra Arbejdernes Byggeforening. 

Et stykke arvemateriale 
i bogform
Af Brit Larsen

NY BOG OM KVARTERETS HISTORIE
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”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 næ-
sten 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. 

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

kvarteret blev etableret af B&W-arbejdere. Snarere 
blev Arbejdernes Byggeforening oprindeligt etable-
ret 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 Strand-
vejskvarteret 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.” 

Den historiske indflyvning går over i at sætte kvar-
teret ind i en større bymæssig sammenhæng, og 
grundigheden fortsætter helt ned i beskrivelser af 
husenes indretning, kvarterets arkitektur og gader. 

Christian Sonne og Lise Fogh
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Alt sammen en guldgrube at fordybe sig i og blive 
klog på vores skønne kvarter.

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 fæl-
lesskabstanken kommer under pres som udtrykt 
i bestyrelsens referat fra generalforsamlingen i 

1998: ”(...) en reel bekymring om, at der, efter-
hånden 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...”. 

Et mikrokosmos af Danmarkshistorien
Ifølge forfatterne har det været fascinerende at se, 
hvordan kvarterets historie afspejler hele Dan-
marks 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 urbanise-
ringen 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 butiks-
liv – 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 forti-
den 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.  

Bogen er blevet til med støtte fra Husejerforenin-
gen i Strandvejskvarteret. Forfatterne, Christian 

Sonne og Lise Fogh har givet meget af deres tid 
de seneste to år på at samle og skrive kvarte rets 
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.
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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 slag-
side 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:  Nadia Amalie Hjortø  (4156 7864)
Stilladsudlånsansvarlig:  Johnny Olsen  (4078 9216)
Generel udlån:   Elise Nørrekjær  (6162 2651)
Generel udlån:   Sune Faurschou  (2680 1220)
Generel udlån og bestyrelseskontakt:  Jakob Bjerre  (2671 1602)
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HVAD ER TIL UDLÅN?

Her er et overblik over materielkælderens vigtigste ting: 
 
 • 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).

Stillads og stilladsvogn

Tagrygstiger og lange stiger

Originale døre og vinduer Redskaber
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Vi har overordnet fordelt arbejdsområderne lidt 
mellem os, så Jan har stilladser som ansvars-
område 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.

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 ned-
bryde etagerne og udendørsredskaber, borde/
stole mv. skal være rengjorte. 

Vi bringer ikke ud og vi er heller ikke flytte-
mænd, så I skal selv slæbe. Esben har special-
designet 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. 

RESERVATION 

Her i den lyse tid er der ofte stor efterspørgsel 
på udvalgte ting, så det er muligt at forhånds-
booke stillads, borde/stole og grill (og for den 
sags skyld også alt det øvrige grej) til næste 
sommers ombygning, sommerfest eller have-
projekt. 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’.

Klapstole og -borde

Sækkevogne, trillebøre og ladcykel
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´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 vin-
terbadning, 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. 

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 

imødekommende og venligt og en dejlig start på 
dagen.  

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 li-
geledes 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.

Vinterbadning ved 
Svanemøllebugten
Af Rikke Vedel Hansen, Kildevældsgade
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Parkering af ladcykler
Af Ladcykelgruppen

I september skrev Dines Boertmann fra besty-
relsen 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.

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, svagt-
seende og rollatorbrugere. De løsninger som 
vi kommer frem til, fremlægger vi derefter for 
bestyrelsen.

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. 

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

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.

Indtil der er forhåbentlig er fundet en god løs-
ning, 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 udval-
gets vegne – Mette

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 cykel-
parkeringsbås, 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 pro-
venutab, hvis man nedlægger bilparkeringspladser.
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Fra Frederiksberg til 
Østerbro. Drømmen, der 
blev til virkelighed...
Af Rikke Aagaard Petersen, Kildevældsgade 

BEBOERSTAFETTEN

Da vi, Diego og Rikke, som helt nybagte foræl-
dre 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. 

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 var solgt på stedet!  

Så begyndte næste fase. Vi så på mange 
forskellige huse, var til utallige åbent-hus-arran-
gementer 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. 

Et væld af lys mødte os den dag, og i kombina-
tion med den nænsomme nyrenovering af huset 
med udgravet kælder og fint udnyttet spidsloft, 
blev vi positivt overrasket. I starten havde vi væ-
ret 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. 

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-
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mer 3, og her blev værelset i spidsloftet hurtigt 
inddraget til børneværelse for vores ældste. 

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 eksisteren-
de 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!

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

hørt fra vores naboer, at der boede en solsorte-
familie i det træ. UNDSKYLD! 

Børnene har fået de bedste legekammerater i 
sidegaden, Heisesgade, som vi hurtigt beslut-
tede os for skulle blive ”legegaden” for vores 
børn. Og vi voksne nyder det skønne sammen-
hold og alle de gode traditioner, der følger med, 
herunder den lokale fællesspisning om somme-
ren. 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 kvar-
ter, som helt uden tvivl stadig ville være vores 
første prioritet hvis vi skulle købe i dag.

De bedste hilsner,
Rikke, Diego, Theo, Philip & Anders
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Gruppen har haf kontakt med Københavns Kom-
mune for at høre om perspektiverne for fremad-
rettet sortering som opfølgning på de egentlige 
planer om evaluering.

Som det fremgår på vores webside (Strand-
vejskvarteret.dk) og også tidligere omtalt i Face-
book, 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.

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.

Affaldsgruppen er orienteret om, at kommunen/
renovationsarbejderne oplever (ligesom vi), at det 

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.

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.

Vil det være muligt at drøfte vores ordning og 
fordeling af typer affaldsspande indhold/størrel-
se. Det vil blive et af punkterne ved vores næste 
møde med Københavns Kommune.

Affaldsgruppen: Christian Corfixen, Nanna Solow, 
Jan Væver, Jørgen Fris Frederiksen.

Seneste nyt fra 
Affaldsgruppen
Af jørgen Fris Frederiksen, Kvg 9
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Som opfølgning på vores affaldsordning, kom-
mer 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 har en størrelse, så den nemt kan få 
plads i kælderen.

Farligt affald er defineret i Regulativ for hus-
holdningsaffald 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).

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

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

Der må ikke placeres affald ved siden af 
boksen. 

Den røde boks til 
Farligt Affald
Af jørgen Fris Frederiksen
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KALENDER
Tirsdag den 23. februar 2021
Generalforsamling 

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.

 

VIND  VIND  VIND  VIND  VIND  VIND  VIND    
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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.

Følger du 
strandvejskvarteret 
på de sociale medier?

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 komponi-
sternes runde dage bliver markeret i et eller andet omfang.
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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 

Lars Bjerregaard 
Niels W. Gades Gade 44 
M 2613 2600 
lars.bjerregaard@hotmail.com 
Opgave: Kasserer 

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 

Lise Fogh 
Berggreensgade 50  
M 5090 9214 
Opgave: 
Redaktør Kilden  
kilden@strandvejskvarteret.dk 

Formand  
Benditte Skyhøj Olsen 
Hornemansgade 22 
T 3929 3968, M 2023 6216 
benditte.olsen@gmail.com 
Opgaver:  
Affald 

Johan Alsøe 
Landskronagade 20 
M 5336 9119 
johan@alsoe.com  
Opgaver:  
YouSee 

Næstformand 
Peter Faurhøj 
Berggreensgade 12 
M 2926 7827 
mail@hottentot.dk 
Opgaver: 
Facader; YouSee; 
Arrangementer 

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 

 

Hjemmeside 

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 

Suppleant 
Christel Teglers 
Kuhlausgade 37 
M 6161 3034 
cteglers@gmail.com 
Opgaver: 
Haver og hegn; Gader og 
fortove; Arrangementer 

Jacob Ingvartsen 
Hornemansgade 29 
M 2142 1188 
jacob@ingvartsen.eu 
Opgaver: 
Facader 

 

Brit Larsen
Heisesgade 47
M 3079 5069
kilden@strandvejs-
kvarteret.dk 
Opgave: 
Redaktør Kilden 

 

Næstformand 
Peter Faurhøj 
Berggreensgade 12 
M 2926 7827 
mail@hottentot.dk 
Opgaver: 
YouSee, El- og forsyningsselskaber, 
Kontakt til øvrige foreninger:

Dines Boertmann
H.C.Lumbyesgade 50
M 2421 4542
dinesboertmann@gmail.com
Opgaver: 
Facader, tag og graffiti,
Kommunikation:

Suppleant 
Nanna Solow 
Kildevældsgade 23  
M 6092 1432 
laubsolow@hotmail.com 
Opgaver: 
Affald
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BESTYRELSEN

Formand 
Ginna Sørensen
Hornemansgade 11,st.
M 51 204 254
gsoe(at)ma-kasse.dk
Opgaver: 
Arrangementer, kontakt til 
Teknik- og Miljøforvaltningen

Jacob Ingvartsen 
Hornemansgade 29 
M 2142 1188 
jacob@ingvartsen.eu 
Opgaver: 
Facader, tag og graffiti, 
Kontakt til øvrige foreninger:

Jakob Bjerre
Weysesgade 23
M 2671 1602 
jakob.bjerre@hotmail.com 
Opgaver: 
YouSee, El- og 
forsyningsselskaber

Suppleant 
Christel Teglers
Kuhlausgade 37
M 6161 3034
cteglers@gmail.com
Opgaver: 
Haver, hegn, fortov og veje
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louise@wibroe.dk 
Opgaver: 
Haver og hegn;  
Gader og fortove 

 

Hjemmeside 

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 

Suppleant 
Christel Teglers 
Kuhlausgade 37 
M 6161 3034 
cteglers@gmail.com 
Opgaver: 
Haver og hegn; Gader og 
fortove; Arrangementer 

Jacob Ingvartsen 
Hornemansgade 29 
M 2142 1188 
jacob@ingvartsen.eu 
Opgaver: 
Facader 

Kasserer
Lars Bjerregaard 
Niels W. Gades Gade 44 
M 2613 2600 
lars.bjerregaard@hotmail.com 
Opgave: 
Kasserer, medlemsregistrering

Ann-Louise M. Sigfredsson 
Hornemansgade 8,1 
M 3056 5945 
kilden@strandvejskvarteret.dk 
Opgave: 
Redaktør Kilden (ansv.) 

UDEN FOR BESTYRELSEN BIDRAGER
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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 
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Niels W. Gades Gade 44 
M 2613 2600 
lars.bjerregaard@hotmail.com 
Opgave: Kasserer 

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 

Lise Fogh 
Berggreensgade 50  
M 5090 9214 
Opgave: 
Redaktør Kilden  
kilden@strandvejskvarteret.dk 

Formand  
Benditte Skyhøj Olsen 
Hornemansgade 22 
T 3929 3968, M 2023 6216 
benditte.olsen@gmail.com 
Opgaver:  
Affald 

Johan Alsøe 
Landskronagade 20 
M 5336 9119 
johan@alsoe.com  
Opgaver:  
YouSee 

Næstformand 
Peter Faurhøj 
Berggreensgade 12 
M 2926 7827 
mail@hottentot.dk 
Opgaver: 
Facader; YouSee; 
Arrangementer 

Jesper Øland Petersen 
Niels W. Gades Gade 53 
M 2172 3616 
jesper_oland@hotmail.com  
Opgaver:  
Kloakker, rotter, vand, el; 
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Kuhlausgade 34 
M 2969 6986 
louise@wibroe.dk 
Opgaver: 
Haver og hegn;  
Gader og fortove 

 

Hjemmeside 

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 

Suppleant 
Christel Teglers 
Kuhlausgade 37 
M 6161 3034 
cteglers@gmail.com 
Opgaver: 
Haver og hegn; Gader og 
fortove; Arrangementer 

Jacob Ingvartsen 
Hornemansgade 29 
M 2142 1188 
jacob@ingvartsen.eu 
Opgaver: 
Facader 

KILDENS REDAKTION

MATERIELKÆLDER I HORNEMANSGADE 2 
Ring hverdage kl. 16-18 og aftal tid: 
Kælderansvarlig og generel udlån:  . . . . . Nadia Amalie Hjortø  . . . . . . . (4156 7864)
Stilladsudlånsansvarlig:  . . . . . . . . . . . . . Johnny Olsen  . . . . . . . . . . . (4078 9216)
Generel udlån:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elise Nørrekjær  . . . . . . . . . . (6162 2651)
Generel udlån:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sune Faurschou  . . . . . . . . . (2680 1220)
Generel udlån og bestyrelseskontakt:  . . . Jakob Bjerre  . . . . . . . . . . . . (2671 1602)

Affaldsgruppen: Nanna Solow, affald@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 

www.strandvejskvarteret.dk/275

Webadministratorer
Gorm Rye-Andersen
Weysesgade 49
Christian Borelli-Sejersen
Kuhlausgade 19.
hjemmeside@strandvejskvarteret.dk 

Hjemmeside
Søren Borch 
Berggreensgade 50 
M 2025 7667 
hjemmeside@strandvejs-
kvarteret.dk 
Opgave: Webadministrator
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