Sønderbro Avisen

Side 2

Sønderbro Avisen 3-2021
Kære sønderbroer

Forsidefoto
Til Sønderbros traditionsrige sommerfest
Vi hører fra flere, at de slår sig ned i hahavde mange inviteret familiemedlemmer
vens eller husets hyggeligste krog og læser
fra nær og fjern. Om eftermiddagen var
Sønderbro Avisen fra ende til anden, så
der leg og underholdning på plænen. På
snart den udkommer. Det gør os varme
om hjertet og giver os lysten til at fortsæt- forsidebilledet står Coco, datter i have 155
(i rødt), og Isabella, barnebarn i have 241
te lidt endnu.
(i pink), og flere andre deltagere og afvenVi håber dog på, at der et eller andet sted ter den næste instruks.
i en af de små haver sidder en venlig sønDu kan møde Isabella igen i artiklen om
derbroer, der har erfaring med enten at
stoleyoga på side 9.
skrive, redigere eller tage professionelle
billeder - og som kan afse 5-10 timer for- Redigering, layout, opsætning
ud for hver avis. Avisgruppen har nemlig Bente, have 245
brug for et nyt medlem eller to. Kontakt Korrektur
os for at høre nærmere, hvis det kunne
Janie, have 161
være dig.
Stor tak til alle der har bidraget til dette
nummer. Særlig tak til annoncørerne for
jeres støtte og ikke mindst til Pia Hansen
fra Prøvestenen for endnu en gang at være
kommet over til HF Sønderbro for at tage
nogle skønne billeder til os.

Økonomi, omdeling
Lisbeth, have 191
Annoncer
Bente, have 245

Fotografier
Pia, Prøvestenen 48N: s. 6, 10, 11, 12, 14n,
15ø, 16, 18 (alle)
Mange hilsner Avisgruppen Josefina, have 155: forside
Janie 161, Lisbeth 191 og Bente 245 Mette, have 279: s. 3, 15n
Bente, have 245: s. 4, 8, 9
Ini, have 99: s 14ø

Sønderbro Avisen udgives af Avisgruppen i HF Sønderbro Amager Fælled. Vi forventer at udkomme med tre numre i sæson 2022. Deadline oplyses i Nyhedsbrevet.
Du kan altid sende artikler, kommentarer, ideer, billeder og annoncer til avis@hfsoenderbro.dk. For at indrykke annoncer skal man have en have i HF Sønderbro.

SEPTEMBER 2021

Side 3

Sensommertanker
Med mindre end to måneder tilbage af
sæsonen er det interessant at se tilbage.
Vi startede glade i haven i april og var lidt
ligeglade med temperaturen, for nu blev
det lysere, og coronaen måtte snart være
væk. Hurtigt fornemmede vi dog, at der
var masser af blomster på træere men
ikke megen svirren
eller summen af
flyvende insekter.
Hvor var de henne?
Midt i dette dilemma blev det den
vådeste maj siden
1874 og halvkoldt
tilmed. Træerne
begyndte at ligne
noget fra en gyserfilm - alt var fyldt
med spindemider.
Vi måtte gøre noget.

knoklede derudaf med at få vurderinger
og salg af huse på plads. Nye havelejere
flyttede ind.
Ris og Ros-udvalget kom på prøve. Det
var vanskeligt at bruge vores ordensregler, når græsset er 60
cm højt og vilde planter har overtaget. Man
så nu på, om haven
bliver benyttet regelmæssigt eller bare en
dag i sæsonen. Bliver
haven vedligeholdt?
Nye tider, nye tiltag.
Sankt Hans fest med
eller uden heks? Jo,
den fløj.

I juli blev vi endelig
frigivet. Nu måtte vi
være mange sammen
og uden klud for munden. Vi har bare ingen
Det blev besluttet,
købmand. En lille erat vores store plæne
statning er der dog. Vi
skulle vokse frit, for
kan få en pandekage
så kom insekterne vel. Flere i haverne
med is på den flotte terrasse. August gav
valgte også at lade græsset gro og lade nye den sommerfest, vi ventede så længe på,
sjove planter komme op af sig selv. Hæk- og vi fik kåret årets præmiehaver. Tillykkene kunne vi altid klippe.
ke til alle.
Juni tog revanche med 23 dage uden regn. Forude venter generalforsamling og stanAlt groede som besat. Vi er stolte af vores derstrygning. Sæsonen er ikke slut endnu.
pinligt rene toiletter, og i glædesrus glem- Der er stadig meget at glæde sig til.
te vi ofte at lukke toiletdøren. Bestyrelsen
Lisbeth, have 191
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Jette, der har en hel lille vinmark i sin kolonihave, kunne have fået folkepension som
65-årig. Men selvom hun nu er på vej mod de 73, arbejder hun ihærdigt videre på
mere end fuld tid som medlem af Folketinget.

Lovarbejde og havearbejde
På siden af Jette Gottliebs kolonihavehus i
nummer 5B sidder der en solventilator.
Den fik hun i afskedsgave fra sin arbejdsplads, som hun forlod i 2019 for at stille
op til Folketinget for Enhedslisten. Dengang var Jette allerede fyldt 70 og altså et
pænt stykke over folkepensionsalderen.
Men hun blev valgt.

arbejdsmarkedet på alle niveauer. Igennem coronaperioden har der dog været en
masse ekstra arbejde med alle de mange
nødlove, der skulle behandles meget hurtigt. Jette fortæller, at til de fleste lovforslag skal man læse 400 sider, så der har
ikke været meget tid til at nyde kolonihavelivet de sidste halvandet år.

- Så tænkte jeg, det her det er vigtigt, det Hjemmedyrket vin
bliver jeg nødt til at lægge kræfter i. Og - Mit problem er, at jeg ikke er her nok,
det gjorde jeg så, siger hun.
siger Jette. Men når jeg kommer herud,
Jette er arbejdsmarkedsordfører, og en af nyder jeg det. Jeg bruger min have til
hendes mærkesager er at sikre tryghed på rekreation og til at koble helt af.
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Jettes store passion er hendes vinplanter,
som hun selv har bragt hjem fra Rhinlandet. På havens bedste plads står to rækker
velplejede vinranker, og op langs muren
på annexet, som Jette i øvrigt selv har
bygget, breder en frodig vin sig i alle retninger.
Når Jette ikke er nødt til at læse fagtekster og lovforslag, nyder hun at passe vinen. Og slå græsset. Og nusse med planterne.
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men hun er med i demonstrationer, folkekæder og fakkeloptog.
Jette er oprindeligt universitetsuddannet.
Dengang hun fik sin have i 1983, var hun
dog netop begyndt som tømrerlærling.
Ud over at hun kendte et par andre tømrere, der havde haver herude (Tømrer
Kurt, der stadig har have 205, og Tømrer
Keld, hvis barnebarn nu har have 221),
valgte hun Sønderbro, fordi det kun tager
et kvarter at cykle herud fra Christianshavn, hvor hun bor i kollektiv.

- Jeg kan godt lide, når her er lidt mere
velplejet, siger Jette, men korrigerer om- Fællesskab før og igen
gående sig selv: Nej, det er ikke rigtigt,
- Dengang var det helt umoderne, at have
men jeg kan fx ikke lide, at æblerne falder en kolonihave, men jeg syntes, det var
ned og ikke bliver spist. Det er meget
fedt, og så gjorde jeg det, mindes Jette.
mod mine principper.
Hun husker tilbage på de første år, da
Principper og aktivisme
hækkene endnu var små, som en god tid,
Jette har en del principper, viser det sig. hvor folk var aktive og engagerede i forHun er imod sort arbejde og ulovligt vin- eningen.
terophold i kolonihaverne. Men hun har
- For mig ser det ud, som om det er ved
også en mere rebelsk side og har fx spredt
at komme igen. Da der blev taget initiativ
blomsterbomber i krattet ovre på den
til nyskabelse og affaldssortering, blev jeg
anden side af Flyvervej.
så optimistisk. Og det er godt, at inforDet var også Jette, der i pausen til Sønmationsstrømmen er voksende, siger Jetderbros digitale generalforsamling i år
te og tilføjer:
satte Finn Sørensens protestsang ’Sæt
- Jeg er glad for de mange ting, der beLærkesletten fri’ på, så den lød ud af højgynder at ske, når folk laver noget i fæltalerne hos samtlige deltagere.
lesskab. Jeg ville ønske, at jeg havde tid til
I kampen mod byggeriet på Amager Fæl- at være her mere. Men det er der ikke
led deltager Jette ’kun’ som aktivist. Da endnu. Det må være, når jeg går på pensisagen er et kommunalt anliggende, kan
on.
hun ikke arbejde for den i Folketinget,
Bente, have 245
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Han løber, fordi han kan
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Månedens side 6-mand, Kåre fra have
Kåre har ingen ambitioner om mesterska189, er iklædt løbetøj, da Avisen møder ber. Han er 48 og har altid løbet af lyst.
ham på hovedvejen og spørger, om han er Og fordi han kan.
på vej ud at løbe.
Kåres råd til os i Sønderbro er, at hvis vi
- Ja, jeg skal lige en lille tur ud over Fæl- vil gøre noget godt for os selv, så start fx
leden, hen langs vandet, gennem Pinsemed at gå en rask tur. - Du vil opleve, at
skoven og et stykke af Amagerminoen og din krop og dit humør bliver meget bedre
tilbage igen.
efter noget motion, siger han.
Nysgerrigheden er vakt. En lille tur på
cirka 30 km?
Kåre spillede mest fodbold, dengang han
gik i gymnasiet, og det på sådan et plan, at
knæene måtte opereres to gange. Hvad
kan man så gøre, når man er glad for mad
og vin og gerne vil motionere? Det blev
løb. I 10-11 år løb Kåre som god motionist, og når det nu gik så godt, løb han i
2012 et maraton. Det gik godt, og tanken
om at løbe endnu længer opstod. I Berlin
mødte han nogen, som løb 63km. Kunne
han mon også det? Ja, det kunne han.

Længere og længere

Avisen spørger Kåre, hvordan han får job
og træning til at hænge sammen med familieliv og kolonihave. Børnene Ellen og
Jonathan skal jo i skole.
- Når vi er her i haven, cykler børnene til
skolen på Vesterbro, mens jeg løber ved
siden af. Og når de er afleveret, løber jeg
tilbage igen, tager en dukkert fra den nye
Keld Beyers Bro, nupper cyklen og afsted
til job. Vi har delt det op sådan, at jeg
ikke løber efter kl. 17 i hverdagen. Den
tid er forbeholdt familien.
Kåres kone Vibe er stødt til. Hun er glad
for den måde, de har delt dagene op på.

Kåre klarede også Wasaløbets 90 km.
- Sådan kan vi alle glæde os over Kåres
Hans svoger havde løbet et 100 km-løb, løben og tage del i hans hobby, uden at
’og hvis han kan, så kan jeg sikkert også’, familielivet tager skade, siger Vibe.
tænkte Kåre. Og det kunne han. I 2015
Lisbeth, have 191
meldte Kåre sig til et ultracup på 160
km. Det varer omkring et døgn og er en Standerstrygning
kæmpe udfordring for krop og sind.
Lørdag den 25.9. stryges flaget for i år.
Kåre fortæller, at det er hjernen, som skal Dagen begynder med fællesarbejde kl. 10.
sige til kroppen ’nej, vi er ikke færdige
Kl. 13 mødes vi på pladsen, flaget går ned,
endnu’, selvom kroppen gør ondt og
trætheden er ved at tage over. Desværre Lossepladskoret synger for og formanden
blev smerterne for store, og efter 135 km holder tale. Herefter står Festudvalget og
valgte han at standse. Året efter gennem- Dueslaget for eftermiddagens afslutningsførte han løbet på 21 timer. Man løber
fest, hvor der vil være lunch or matiné.
med pandelampe om natten, og der er
ikke noget med at lægge sig ned og hvile.
Lisbeth, have 191
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Hvad hedder huset?
Vi når det nok (have 90)

Anne-Lise og vennen, hun købte sit hus
med for 30 år siden, døbte det omgående
'Vi når det nok'. Der var ingen tvivl om
navnet. Sådan har Anne-Lise det nemlig
herude. Hvis der er noget, der skal laves,
så når hun det nok. Og hvis man først når
det i morgen, så går det også. Et navneskilt kom hurtigt op, men det er for
længst forvitret. Da navnet stadig er lige
aktuelt, er der blevet lavet et nyt i husets
farver - kreeret at Anne-Lises niece.

Nina (have 149)

efter Tommy overtog huset i 1985. Deres
voksne datter Katja ved dog ikke, hvor
navnet stammer fra, på trods af at hun er
opvokset i huset. Mor Birgit må træde til
med forklaringen. Navnet er fra John
Mogensens klassiker ’Nina, kære Nina’.
Det var Tommys mormor, der syntes,
den sang - og dermed navnet - var så
smukt, at Tommys nye kolonihavehus
selvfølgelig skulle hedde Nina. Og så var
der ikke andet for Tommy at gøre end at
få bestilt det skilt.

Nuqa (have 153)

Esther, der har boet i Grønland i en årrække, har givet kolonihavehuset et grønlandsk navn. Det hedder Nuqa, der er et
grønlandsk ord for ’lille’. For som Esther
forklarer, så er huset jo ikke særlig stort.
Skiltet har sin egen smukke historie, for
Esther fik det snittet på det grønlandske
værksted på Anstalten ved Herstedvester.
Og så viste det sig, at den grønlænder,
der lavede det, godt kunne huske Esthers
Et rustik træskilt med navnet Nina pryder familie fra dengang, hun boede i Nuuk.
endevæggen af Tommy og Birgits svenskBente, have 245
røde hus. Og det har det gjort, siden kort
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Små og store på stole
Jeg har mere end én gang set folk trække med som gæst sammen med farmor Inge
på smilebåndet, når de hører om os, der (Banditten) fra have 241.
dyrker stoleyoga torsdag formiddag i PerPå trods af det lille smil, de begge har på
len.
læben, er de yderst koncentrerede. Selv
Måske fordi de har tænkt, at det lyder
Isabella som normalt har et rigtigt godt
som en mærkelig sportsgren, men det er snakketøj, var så optaget af at udføre
det overhovedet ikke. Tværtimod - det øvelserne til perfektion, at der ikke kom
er både sjovt og meget givende - og som et eneste ord ud af hendes mund, mens
billedet viser, er det for alle aldre.
hun deltog i undervisningen.
På billede ser du Isabella på 7 år, der er

Merete, have 207

Nedtagning af teltet

Klogt sagt 1

Søndag den 26.9. har vi brug for 4-5
personer, der har tid og lyst til at tage
teltet ned for i år. SMS til 2066 2850.

Man skal være glad for vejret, så længe
man kan trække det.

Lisbeth, have 191

Storm P
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Mens vi venter på kloakeringen
Om få år ligger kloakrørene under HF
Sønderbro. Borgerrepræsentationen har
besluttet, at alle kolonihaveforeninger,
der ligger på kommunens jord, skal kloakeres inden 2028. Vi skal passe bedre på
miljøet, og derfor skal vi have styr på
vores spildevand.
Mens vi venter på kloakeringen og vandskyllende toiletter, er Sønderbro Avisen

taget på en lille rundtur for at høre, hvordan man har indrettet sig med toiletfaciliteter her i Sønderbro. Min research viste,
at toiletforhold er et privat emne, folk var
ret blufærdige. Så vi begynder med vores
fællestoiletter, som alle med en have kan
få nøgle til og dermed bruge. Man behøver altså ikke have toilet i privaten.
I Toiletbygning 2 træffer vi Hannah Floer
Miller fra have 152, hvor hun
bor sammen med Michael. Hun er ’direktøren for det
hele’. I alt 18 toiletter, plus
skyllevaske og 22 håndvaske
gør hun rent hver anden dag.
Hun har studeret miljøvidenskab og kemi, så det bliver
gjort miljørigtigt og grundigt.
Hun rengør også skyllerummene, der bl.a. er beregnet til
dem, der har campingtoiletter.

Ikke så rart
- De fleste dage er arbejdet
OK, siger Hannah. Men der
har også været ubehagelige
oplevelser. Midt på sommeren var der en situation, der
fik hende til tasterne i vores
Facebookgruppe. Hun tog
I år er det Hannah, der har jobbet med at gøre rent på fotos og skrev i klar tekst og
fællestoiletterne.
en meget personlig tone: ’Det
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er ikke i orden at smøre afføring
ud på vægge og håndvask. Det
er heller ikke nemt at skrubbe
væk.’ Der var kun opbakning og
ros til Hannah i de mange kommentarer, der fulgte opslaget.
Når Hannah ikke gør rent i Sønderbro, er hun ved at gøre sin
uddannelse til gartner færdig.
Hun elsker naturen, grøntsager,
økologi, haver og dyr og kunne
tænke sig at arbejde på en økologisk gård engang. Lige for
tiden har hun kun et dyr, en lille
hund der lyder navnet Amy sådan nogenlunde.

Fra das til Porta Potti
Tom Olsen i nummer 259 bor i
et nydeligt hus med en meget
flot have (diplomerne for have- Sønderbro-veteranen Tom har været med helt
præmierne fylder en halv væg!). tilbage fra dengang, da der var das og natmænd.
Huset er tegnet af Anne, hans
kone, som han mistede for tre år siden. Og Tom har noget at sammenligne med.
Det blev bygget i 1991, efter at familiens Han ’er født’ i HF Sønderbro på Irlandsførste hus brændte ned, og nu skulle der vej, hvor hans forældre havde hus. På
Irlandsvej var der ingen nemme, hygiejnivære bad og toilet inde i huset.
ske løsninger. Her var der das, lokum. Et
Toilettet er et kemisk toilet, også kaldet
bræt sat ind i væggen på et lille skur med
campingtoilet eller ’Porta Potti’ transen spand under. Der var natlig afhentning
portabelt toilet. Det transportable ligger
af fyldte spande – det var R98, der havde
i, at når toilettet har været i brug et vist
tjansen. Men ikke alle ville bruge penge
tidsrum, skal opsamlingstanken tømmes.
på denne service. Heller ikke Toms far –
Det foregår i fællestoilettets skyllerum
han gravede spandens indhold ned på
ikke mange meter væk. Som Tom siger:
grunden.
’Hygiejnisk og meget nemt’.
Fortsættes næste side...
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... fortsat fra forrige side
Fællestoiletterne var også das-modellen,
fire styk på række ved festpladsen.
Tom er ægte amagerkaner og har også
tilbragt størstedelen af sit arbejdsliv på
øen. 48 år hos COOP. Fra bud til elevplads over uddeler til nogle år i administrationen i Albertslund.

Sønderbro Avisen

år har jeg været meget doven, siger Anne
Grete.
Hendes hus består faktisk af tre huse i
samme stil. Hovedhuset var det oprindelige, de to andre er knopskydninger, og i
det ene ligger badeværelset med brusekabine og et muldtoilet.

Muldtoiletter roses af mange for at være
meget miljørigtige, fordi de ikke bruger
Fritiden blev ofte brugt i Sønderbros fæl- vores dyrebare vandressourcer. Næsten
lesskab. Anne sad 27 år i bestyrelsen,
ligesom et gammeldags das.
mens Tom blandt andet var
foreningens fyrværker i et
kvart århundrede. Desuden
har han været medlem af vurderingsudvalget.
Nu er han stoppet. Mange års
slid og slæb på jobbet har ødelagt ryggen, og han må tage
den med ro.

Det miljørigtige
muldtoilet
Næste stop på turen er hos
Anne Grete Øker på den gamle Musesti. Hun overtog huset
i 2008. Det lignede ikke en
drøm fra et boligblad, men
hun kunne se potentialet, så
efter mange dyre ture til byggemarkederne og meget arbejde, står huset nu næsten, som
hun ønsker det.

Anne Grete kan vande sin have med bedre samvittighed end så mange andre. Hun har nemlig
- Haven er ikke helt i topform. I installeret et toilet, der ikke bruger vand.
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Anne Grete forklarer, at toilettet separerer efterladenskaberne. Urin for sig. Resten drysses med specialmuld, og den del
ender så som tør gødning i en separat tank
under toiletkummen.
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kommer vi ikke en tidsplan nærmere. Til
gengæld har vi en mand på sagen! Sønderbros nye næstformand, Flemming Mortensen, have 52, har som sit ansvarsområde brandsikring og kloakering.

- Den form for toilet kan jeg sagtens leve - Jeg skal nok holde et vågent øje med
med, men jeg glæder mig bestemt til klo- kloakeringsplanerne, lover Flemming.
akeringen, siger hun.
Janie, have 161
Anne Gretes professionelle liv er udsprunget af en magisterkonferens i tyrkisk Stoleyoga
filologi med lange ophold og mange rejser Stoleyoga er for dig, der vil strækkes
i Tyrkiet og Centralasien. Så da der ikke
godt igennem og få trænet alle de små
er meget mere at fortælle om det velfun- finurlige muskler, du slet ikke vidste, at
gerende muldtoilet, når vi langt ind i en
du havde.
fortælling om tyrkisk sprog, historie og
Torsdage kl. 10-11 i Perlen. Vi fortsætnuværende politiske forhold, som hun
ter til og med efterårsferien. Tag tøj på,
følger interesseret, men er kritisk overder er til at bevæge sig i. Prøvegang 30
for. Af den grund er rejserne de seneste
kr. Resten af sæsonen 120 kr. Mere info
år gået til andre lande - Italien fx - og lige
på 2877 8623.
nu er hun på Falster på højskole.
Bente, have 245

Vi har en mand på sagen

Der findes andre toiletløsninger i HF Sønderbro end dem, vi har nævnt her. Ikke
mindst septiktanke med sivedræn og forskellige former for samletanke. De sidste
slipper ikke snavset spildevand ud i miljøet, hele indholdet ender på Lynetten.
Eller man kan fx anskaffe et forbrændingstoilet.
Men hvad nu med kloakeringen, som vi
kom fra? Vi ligger i øjeblikket som nummer 14 på Københavns Kommunes liste
over haveforeninger, der skal kloakeres.
Da finansieringen endnu ikke er på plads,

Vinter-komsammen
For at holde gang i sommerens gode
snakke, inviteres til vinterkomsammen i
Perlen to lørdage kl. 13-15, nemlig
13.11. og 8.1.
Hygge er fællesnævner for begge arrangementerne. På det første vil vi også
gøre status over sæsonen, der gik, og på
det andet vil vi tale om mulige forslag til
generalforsamlingen. Begge gange afsluttes med kaffe/te og kage.
Janie, have 161, & Bente, have 245
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Årets havepræmier

Vinderne af Kolonihaveforbundets havepræmier 2021 er fra venstre mod højre Danny
og Susanne (have 277), Maj-Britt (have 244 - Ærespræmie), Else (have 89), Birgit
(have 94), Agnete (have 19) samt - ikke med på billedet - Anne-Lise (have 90).

Sønderbro Mesterskab i petanque 2021
Vi afholder den årlige Petanqueturnering lørdag den 11. september kl.
12:00.
Indskrivning og lodtrækning kl. 11:30.
Bagefter er der grill buffet. Alle kan
deltage. Pris 125 kr. Kun grill eller kun
petanque koster også 125 kr.
Tilmelding og betaling i Dueslaget om
søndagen kl. 12-13, senest 5.9.
Alle kan være med til petanque. Her er det
Kim fra have 242, der viser hvordan.

Mød frem og deltag i kampen om den
flotte vandrepokal.
Ken, have 232
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Hun saver og hamrer
Else i nummer 89 har haft sin have i
snart 20 år. I år fik hun havepræmie for
tredje gang for sin skønne, velplejede
have.
Under sin uddannelse til pædagog i
1960erne var hun seks uger på sløjdlærerkursus på Askov Sløjdlærerskole.
Det, hun lærte der, har hun brugt flittigt i sit arbejde som fritidspædagog - og
i sin have.

Selvom Else er fyldt 80, ordner hun
stort set alt i hus og have selv.

Else har selv designet og bygget mange
nyttige ting i træ, så som en elegant
trappe, en dobbeltdør til sit skur og
adskillige plantekasser. Kasserne er omhyggeligt foret med dug for at undgå, at
jorden løber ud af revner i siderne. I
sine plantekasser dyrker Else blandt
meget andet tomater, bønner, squash,
rødbeder og løg. Alt er økologisk!
Til spørgsmålet om, hvad der er det
vigtigste ved at have en have, svarer
Else:
- Den friske luft, kreativitet, motion,
det spiselige, de smukke blomster og
det gode selskab med naboer og venner.
Mette, have 279

Else planlægger altid omhyggeligt, så
alle mål kommer til at passe perfekt.

Klogt sagt 2

Klogt sagt 3

At leve er ikke nok. Solskin, frihed og en
lille blomst må man ha'.

Man skal ikke kaste med tomater, når
man selv bor i et drivhus.

H. C. Andersen

ukendt
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Manden bag frugthaven
HF Sønderbro får en frugthave. Den
kommer til at ligge på en del af det store
græsareal længst væk fra Perlen. 387
frugttræer og buske er indkøbt og kommer i jorden til oktober. Allerede næste
år kan vi høste de første frugter, og der
vil være skabt nye levesteder for fugle,
insekter og andre mindre dyr. Pengene til
frugthaven kommer fra Amager Vest Lokaludvalg og Friluftsrådet; lige under
200.000 kr er blevet bevilliget.

der for Frugtpressegruppen. Og det er
Frugtpressegruppen - med Erik i spidsen der har forfattet ansøgningerne om både
penge og tilladelser til frugthaven.

Et halvt års papirarbejde

Penge til træer og buske blev sikret på
under en uge i december 2020, og snart
efter fulgte midler til plantning, indhegning, skiltning og grejbank. Men før planterne kan komme i jorden, skal kommunen godkende jordbundsprøver, da vi
Umiddelbart skulle man tro, at det svære- ligger på gammel losseplads; Fredningsste ville være at skaffe pengene. Men det nævnet skal give tilladelse, fordi vi ligger i
var faktisk det letteste.
fredet område; der skal gives landzonetil- Det med bureaukratiet var langt vanske- ladelse, da vi ligger i landzone - og så kom
ligere, fortæller Erik Jørgensen fra have der også lige en legeplads på tværs, der
skulle legaliseres. Vores legeplads var
129. Han har i mange år arbejdet som
nemlig aldrig blevet lovliggjort, viste det
specialkonsulent på MiljøPunkt Nørrebro, og her i HF Sønderbro er han tovhol- sig undervejs. Der gik lige et halvt år med
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papirarbejdet, og først den 9. juni kom
den sidste tilladelse i hus. Men da var vi
kommet så langt hen på året, at plantningen måtte udskydes til efteråret for at give
de nye planter gode vækstbetingelser.
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ge system, skal det være til et fællesskab.
Man får ikke noget til en lukket gruppe.

Fremsynet har Erik derfor indledt et samarbejde med vores naboforeninger, altså
Nokken, Lille Nok, Prøvesenen og ØkoErik vedgår, at ideen til en frugthave ikke haverne. Det første samarbejde var om
var hans. Den opstod på det fremtidsfrugtpressen, og naboforeningerne inviteværksted, initiativgruppen bag foranres altid med til de åbne frugtpressedage.
dringsinitiativet afholdt i efteråret 2018.
Frugthaven er tilsvarende ansøgt i samarNår man besøger Eriks have, er man dog
bejde med naboforeningerne, og når den
ikke i tvivl om, at frugttræer ligger Eriks
er anlagt, kan de - hvis de har lyst - være
hjerte nært. Da han overtog sin have i
med til at passe den på lige fod med søn1986, var der kun tre frugttræer i den.
derbroerne. Og nyde frugterne.
Nu er der over 70. Og inde mellem alskens æble-, pære- og blommetræer fin- Men Erik hviler ikke på laurbærrene. Han
er nu i dialog med kommunen om at modder man frugtbuske af enhver art.
tage en donation på 17 store frugttræer,
Masser af projekter
de såkaldte verdensmålstræer. For at lagre
Da Sønderbro fik nye genbrugsstationer i mere CO2 vil kommunen nemlig plante
2020, var Erik en af de centrale kræfter
100.000 nye træer inden 2025. Og 17 af
bag planlægning og etablering. Og året
dem vil måske få en særlig plads i Sønderefter foranledigede han, at Sønderbro fik bro Frugthave.
en frugtpresse fra Lokaludvalget.
Bente, have 245
Erik har dog ikke altid været så aktiv i
foreningen. De første mange år, han hav- Hvad så nu?
de have, gik med arbejde, børn og familie.
Frugtpressegruppen påtænker at afholde
Men nu hvor børnene er voksne og Erik
et informationsmøde, hvor de vil genarbejder mindre, er han begyndt at bruge nemgå beplantningsplanen for frugthaven
sin store viden om miljø og sit netværk
og orientere om muligheder for at deltainden for kommunen til gavn for HF Søn- ge aktivt i pasning af træer og buske.
derbro.
Den 13.-14. oktober kommer Birkholm
Netværk er i øvrigt helt centralt for den
Planteskole med alle planterne og putter
måde Erik tænker og arbejder på. Han
dem i jorden. Snarest derefter bliver der
fortæller:
afholdt en officiel åbning, hvor alle er
- Hvis man skal have midler i det offentli- inviteret.
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Gæt en hund
1.

A

Moni, 3½ år

Frederik, have 119

2.

B

Emma, 6 år

Joy, have 283

3.

C

Marly, 1½ år

Jane, have 54

4.

D

Bølle, 3 måneder

Anni, have 163

Hvem hører sammen? Match hunde og mennesker. Løsning på bagsiden.
Bente, have 245
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Annoncer
FRISØR Dorthe
Ring til Dorthe og aftal en aftentid, så kommer hun forbi og sætter skik på frisuren.
www.salonmerrild.dk. 3257 6470. Dorthe
Schlichting, have 118.
SØREN Cykelsmed
Cykelmekaniker tilbyder hjælp og vejledning til mindre reparationer af cykler.
2825 7574. goldstarcykler@live.dk. Søren
Jørgensen, have 79.
Lasse havemand
Kommer og slår din græsplæne, beskærer
dine træer, klipper din hæk, fjerner storskrald (har trailer). Spørg mig blot, næsten
alt klares. 2279 0797 (helst sms). Lasse
Ottosen, have 196.

Din Annonce?

Mon ikke du kan et eller andet, andre
kan få glæde af? Kontakt Bente, have
245, sms 2877 8623 for at tale om en
annonce. Priser fra 0 til 300 kr.
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Det sker i Sønderbro
05.9. (sø) 14-16 Plantebyttedag ved teltet.
11.9. (lø) 11:30 Sønderbro Mesterskab i Petanque. Se s. 14.
14.9. (ti) 18:00 Ekstraordinær generalforsamling
25.9. (lø) 10-13 Fællesarbejde
25.9. (lø) 10:30 Dueslagets Generalforsamling
25.9. (lø) 13:00 Standerstrygning & Afslutningsfest. Se s. 7.
26.9. (sø) Nedtagning af teltet. Se s. 9.
13.-14.10. (on-to) Frugthaven plantes. Se s. 16-17.
15.10. (fre) Storskraldscontainer (cirka dato)
13.11. (lø) 13-15 Vinterkomsammen i Perlen. Se s. 13.
8.1. (lø) 13-15 Vinterkomsammen i Perlen. Se s. 13.

Det sker hver uge
Lossepladskoret øver, mandage 17-19 på Dueslagets terrasse.
Stoleyoga, torsdage 10-11 i Perlen. Se s. 9 & 13.
Petanqueklubben, torsdage 16-18 på Petanquebanen.
Bestyrelsens kontortid, torsdage 18-19.
Åbent i Dueslaget, søndage 11:30-14.
Café på Købmandsterrassen, de fleste lørdage og søndage cirka 13-16.
* De fleste ugentlige aktiviteter slutter i løbet af september.

Følg med
Flere oplysninger om hvad der sker, ændringer, uddybninger og andet interessant
bliver bragt i HF Sønderbro Nyhedsbrev, der udsendes via e-mail hver tredjefjerde uge i sæsonen og noget sjældnere om vinteren.
Hvis du endnu ikke modtager det, så send navn, e-mail og havenummer til
nyhedsbrev@hf-soenderbro.dk.
Løsning til Gæt en hund, side 18: 1C, 2A, 3B, 4D.

