
 

 
NYHEDSBREV – SOMMER 2022 
 
KÆRE ALLE 
Så er havesæsonen godt i gang. Da der er flere ting i gang i foreningen, 

sender vi her et sommernyhedsbrev, hvor I kan læse mere om 

afprøvning af gæsteparkering på festpladsen, bekæmpelse af rotter, årets fester med mere. 

FORSØG MED MULIGHED FOR GÆSTEPARKERING PÅ FESTPLADSEN 
I FORBINDELSE MED LEJE AF FORENINGSHUSET 
På seneste generalforsamling blev bestyrelsen bedt om at undersøge, hvorvidt der kan etableres 

gæste-parkeringspladser på festpladsen, da flere medlemmer oplever store problemer med 

parkering på Kongelundsvej, hvilket er til stor gene. 

Bestyrelsen ønsker derfor at afprøve mulighed for begrænset gæsteparkering på festpladsen i en 

periode. Forsøget skal danne baggrund for en mere permanent beslutning om mulighed for 

parkering på festpladsen. 

Der oprettes 6 gæsteparkeringspladser på festpladsen. Disse kan benyttes efter aftale med 

bestyrelsen og kun i forbindelse med leje af foreningshuset. 

Der er opsat følgende regler for parkering: 

• Parkering kun tilladt i forbindelse med leje af foreningshus 

• Der kan udstedes max 6 p-licenser 

• Parkering kun tilladt i markeret område 

• Parkering er tilladt fra kl. 12.00 om lørdagen til kl. 12 søndagen efter 

• Parkering er kun tilladt med synlig og gyldig p-licens, der kan afhentes på kontoret i 

kontortid 

Kort over P-pladser ses på sidste side i dette Nyhedsbrev. 

BEKÆMPELSE AF ROTTER 
Igen i år har vi desværre set rotter i foreningen. 

Københavns Kommune har netop udgivet en plakat med gode råd til bekæmpelse af rotter, som vi 

også hænger op i foreningens skabe. 

  



 

Gode råd fra Københavns kommune 

• Kontroller bygninger og haver for rotter 

• Græsfrø, blomsterløg, madvarer og lignende fjernes fra skur 

eller hus, eller opbevares i tætte beholdere 

• Fjern nedfaldsfrugt og brug en lukket og rottesikret 

kompostbeholder 

• Beskær beplantning ad huset til ca. 1 m fra tagkonstruktion. 

• Brænde stables ca. 30 cm over jorden, så rotter ikke søger ly 

under stablen. 

• Ryd op på grunden og omkring huset. 

• Undgå at fodre katte og hunde udenfor. 

• Ved hønse- og kaninhold skal du følge gældende lovgivning. 

• Undgå fuglefodring, når der er en aktiv rottesag. 

Anmeld Rotter til kommunen 

På www.kk.dk kan man anmelde rotter og finde råd, hvis der er rotter i haven. 

BRANDSLUKKERE I FORENINGEN 
Bestyrelsen har undersøgt muligheden for at indkøbe og opsætte brandslukkere flere steder i 

foreningen. Der er for nuværende ikke fundet en god og gangbar løsning, men medlemmer 

opfordres dog til selv at erhverve sig en hvis de har mulighed for det. Lige nu har vi kun én fælles 

brandslukker, der hænger i foreningshuset. Bestyrelsen vil dog opfordre til at udvise særlig 

forsigtighed med åben ild ifbm. med grill, ukrudtsbrændere o.lign. 
 
SANKTHANSAFTEN DEN 23. JUNI 2021 
Torsdag d. 23. juni er der Sankt Hans, hvilket fejres på festpladsen. Da det er en hverdag og vi 

gerne vil se børnefamilierne, tændes bålet kl. 20:00. Der vil være fællessang, is til børnene og en 

øl/vand til de voksne. Børnefamilierne er velkomne kl. 19.00 til snobrødsbagning hvis vejret 

tillader det. 

SOMMERFEST DEN 2. JULI 2022 
Sommerfesten bliver afholdt lørdag den 2. juli 2022 og festudvalget er i fuld gang. Festen starter 

for børnene kl. 11.00. Nærmere info følger. Festudvalget opfordrer alle der har lyst til at bidrage 

med hjælpende hænder til at række ud til Sussie (Have 6), Gitte (Have 22) og Bente (Have 84). 

HJEMMESIDE 
Foreningens hjemmeside opdateres løbende og bestyrelsen forsøger altid at holde hjemmesiden 

ajour med nyheder, ændringer etc. 

KONTORTID  
Husk der er kontortid mellem 10-12 alle lørdage, hvor der er fællesarbejde. Kig endelig ind       

På bestyrelsens vegne håber vi på en dejlig sommer  



 

ANVISNING AF OMRÅDE 

TIL DE 6 P-PLADSER 
 

 

 


