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Når sæsonen er i gang
Generalforsamling! Alle sejl blev
sat til. Der skulle vedtages en ny
vedtægt. Det kræver, at 2/3 af medlemmerne møder frem og stemmer
for. Bestyrelsen fandt det rimeligt at
finde et lokale, der kunne ”rumme”
så mange medlemmer. Hotel Scandic blev valgt, ikke det billigste men
til gengæld med mikrofonanlæg der
virker, kaffe og the samt frisk vand
under hele mødet.
Der mødte desværre kun 92 medlemmer frem, så en afstemning om
ny vedtægt måtte udsættes til en ekstraordinær generalforsamling. Jeg er
så senere blevet oplyst om, at vi holdt
generalforsamling i børnenes vinterferie.
Der blev så afholdt en ekstraordinær generalforsamling, og så kender
i resten af historien….
Vi har jo desværre fået et forbud
fra kommunen. Slut med at bruge
den grønne plads (slambassinerne),
så vi har meldt os til haveaffalds ordningen. Det betyder, at der kommer
en container hver 14. dag i sæsonen,
og kun én, så prøv nu at bruge den
fornuftigt, så der er plads til mest
muligt haveaffald.

Vi har fået kildesortering. Det er der
fornuft i, hvis vi alle vil miljøet og
vores efterkommere det godt. Ordningen er gratis, så skal vi ikke give
det en chance. Det syntes jeg og de
øvrige i bestyrelsen.
At vi har fået et forbud betyder
ikke, at bestyrelsen læner sig tilbage
og slår ud med armene. Vi har kontaktet kommunen, og foreslået, at vi
kunne leje området mod en m2 betaling, som svarer til det, der betales
for haveforeningens område. Kommunen har ikke ligefrem været samarbejdsvillige, så en dag Iris og jeg
var til møde hos advokat Kramme i
en anden forbindelse, vendte vi kommunens udmelding. Kramme ville
meget gerne sende en forespørgsel.
Det hjalp gevaldigt på kommunens
lyst til at svare. Vi afventer nu svar
på, hvad kommunen vil bruge området til og i givet fald hvornår.
Der er ingen grund til at tro, at bestyrelsen holder oplysninger tilbage,
så snart der er nyt, vil det tilgå Jer på
hjemmesiden og på opslagstavlerne.
Bedst som sæsonen kom i gang,
kom der igen nyt fra kommunen.
Denne gang var det regler om, hvis
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Kommunen har lukket for Musikbyens adgang til at lægge haveaffald på ”Den
grønne Plads” og det har ikke været nemt at få en lejeaftale. Dertil kommer nye
regler for haver og byggegrunde på forurenet jord.
haveforeningen ligger på forurenet
jord, Det er noget af en mundfuld,
men noget gælder overnatningshaver og andet gælder daghaver. Jeg
har bedt kredsen om at udarbejde de
retningslinjer, som vi skal bruge som
daghaver.
Det bliver sikkert ikke det sidste,
vi hører fra kommunen. Vi afventer
stadig svar på, hvor eventuelle dispensationer skal sendes hen. Der
ligger i øjeblikket på kredskontoret
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ansøgninger tilbage fra maj 2016, og
der er ikke udsigt til en afklaring om,
hvem og hvor disse ansøgninger skal
sendes hen.
Forhandlingerne om vores huse
og eventuelt lovliggørelse er heller
ikke begyndt endnu, så der er stadig
meget, der venter.
Vi har i bestyrelsen i år besluttet
at lægge vægt på nybyggeri, samt
tilbygninger, ligesom der vil være et
ekstra øje på for høje og for brede

hække. Det må være muligt at holde
de få regler, der gælder på det område. Hvad byggeri angår, så kom på
kontoret, hvis du påtænker at omforandre eller nybygge. Det kan nogle
gange være den bedste og billigste
løsning.
Trafikken i foreningen er steget
væsentligt. Alle vil helst have deres
bil i nærheden af haven, men der er
ikke flere P- pladser end dem, vi har
nu. Det kan dog undre, at på den lille
P-plads ved siden af materiel gården,
står bilerne meget tæt, mens der på
den store P-plads stort set aldrig er
parkeret mere end 3 biler. Der vil i
løbet af sommeren blive indkøbt et
nyt skilt med teksten ensrettet. Det
vil blive sat op ved gang A. Det gamle er åbenbart ikke til at se/læse, så
håber vi, at trafikken igen kører i en
retning.
Bestyrelsen er sammensat på generalforsamlingen og med de forskelligheder, som vi mennesker nu
har, men hver især gør vi hver dag
vores bedste. Nogen ser I ofte, andre er mere anonyme, men alle har
stadig deres funktion i bestyrelsen.
Men under en paraply så er vi Jeres
talerør.
Vi får mange regler fra kommu-

nen, forbundet og kredsen. Det er
vores opgave at sørge for, at vi i foreningen overholder disse regler. Den
tid, vi bruger, den bruger vi frivilligt,
og fordi vi holder af denne forening
og gerne vil den og Jer det bedste.
Fortsat god sommer
Formanden

Når der står en container til storskrald, skal affaldet op i den og ikke
stilles omkring den.
Når der ikke er plads til mere, må
man selv finde vej til nærmeste genbrugsplads med sit affald.
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Drilagtigt
vejr men
St. Hans
blev fin
og festlig
Igen i år blev der holdt Skt. Hans fest
i Musikbyen, og det var Tutten, der
stod for arrangementet.
Vejret drillede os lidt i starten, men
som ved et mirakel lysnede det, da
maden var klar, og det var fint vejr
resten af arrangementet.
Bålet blev tændt – et rigtig flot bål
lavet af formanden, Ulrik og Lau.
Heksen, der prydede toppen af bålet,
var lavet af Leas skoleklasse med stor
iver, og flot var det hele.
Musikken blev leveret af Bo Evers til
stor glæde for forsamlingen.
Foreningen takker Michael og Michael og Tutten for det flotte arrangement, og håber I vil gentage det til
næste Skt. Hans.
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Vejret i starten var måske årsag til,
at der ikke var så mange havelejere,
men vi håber på et større fremmøde

Kloge ord fra Stauning.

til næste år. Maden, musikken, bålet
og stemningen var det hele værd.

”Se Livet i Kolonihaverne ved København og øvrige Byer; dets Udfoldelse,
saaledes som vi nu ser det, var kun
muligt med den Arbejdsdag, vi nu
kender. Dette Friluftsliv befordrer
paa én Gang: Børneopdragelse, Kultur, Naturglæde og Sundhed. Den,
der lærer at elske Naturen, at pleje
og udvikle de spæde Planter, at skabe
Skønhedsværdier og Nytteværdier
– ogsaa i sin egen Tilværelse, han
udvikler sit Følelsesliv, sine Kundskaber, sin Livsglæde. Hans Interesser vil
præge hans Liv i Forholdet baade til
Mennesker og til Dyr og i Forholdet
til hans daglige Gerning.”

Fra Staunings 1. maj-tale 1926
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CONTAINER TIL HAVEAFFALD
RESTEN AF SÆSONEN 2017
Fredag den 18/8 til
Søndag den 20/8

Fredag den 20/10 til
Søndag den 22/10

Fredag den 1/9 til
Søndag den 3/9

Kun til rent haveaffald og ikke i poser
og sække

Fredag den 29/9 til
Søndag den 1/10

Containerne er
KUN til haveforeningens medlemmer.

Efter lukning af den grønne plads er det nødvendigt, at containerne bliver udnyttet bedst muligt, så der bliver plads til det hele.
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Kære Havelejere
Så er sæsonen i fuld gang, og vejret er begyndt at minde om sommer.
Dette betyder også, at Fællesarbejdet i vores forening er startet. Vi
har, i skrivende stund, nu afviklet 4
samlinger, hvor antallet af deltagere i
snit har ligget på 20 kvinder/mænd,
hvilket for mit vedkommende er tilfredsstillende. Jeg hører ind i mellem vores fælles aktivitet blive kaldt
for ”Pligt- eller Tvangsarbejde”. Jeg
foretrækker personligt ordet ”Fællesarbejde”, og jeg synes, at det er
ganske hyggeligt! Man møder både
gamle og nye medlemmer, som man
ikke har set før, og det hele bliver lidt
mere foreningsagtigt. Husk på, at seancen kun drejer sig om 2 - 3 timer
for det enkelte medlem én gang om
året!
Indtil nu har vi fået lavet generel
oprydning omkring vores Fælleshus
og fællesområder inkl. fjernelse af
ukrudt, beplantning af altankasser
og diverse beskæringer rundt omkring på fællesarealerne. De kommende større opgaver vil blandt

andre være slibning og behandling/
maling af borde/bænke på pladsen foran købmanden, så at de kan
se pæne ud igen og holde i mange
år. Med hensyn til samme nævnte
plads, skal vi på en eller anden måde
komme diverse sejlivede ukrudt og
flyvehavre til livs. Jeg vil foreligge
den øvrige bestyrelse, at vi så efterfølgende indkøber 4 - 5 m3 sten og
får disse lagt ud på pladsen, så den
igen kan fremstå pæn og ryddelig.
Dette vil forhåbentligt også begrænse henkastningen af diverse affald i
form af små flasker og cigaretskod!
Der står affaldsspande til dette!!!
Vi har nu også fået installeret el i
materiale-/værkstedscontaineren, så
har I brug for strøm til f.eks. at skulle slibe, bore eller hvad ved jeg, er I
velkomne til at komme op og udføre
dette på Materialepladsen. Ligeledes er I velkomne til at låne værktøj
og maskiner i det omfang, vi har til
rådighed. Det er ikke altid, at jeg eller John (”Grønært”) er på pladsen,
men vi vil forsøge at hjælpe, hvis I
”fanger” os! (Bemærk, det er kun
Ulrik og John, der står for udlån fra
containeren!)
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Mystiske ”gæster”
Sidst men ikke mindst vil jeg oplyse,
at flere har observeret udefra kommende personager (kvinder), som
udgiver sig for tyrkere og spørger
om de underligste ting. Mit personlige bedste bud er, at det er romaer,
der er på ”rekognoscering” på havegangene med henblik på efterfølgen-
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de knapt så lovlige aktiviteter. Så vær
opmærksomme og pas på jer selv og
hinanden!
I ønskes Alle en god havesæson
og God Sommer.
Med venlig hilsen
Ulrik Skaaning
”Orkestergraven” i H/F Musikbyen ”Her spiller det”

Har du en E-mail adresse ?
Denne forespørgsel har været sendt ud i tidligere Strøtanker og et par gange
på generalforsamlingen.
Vi mangler stadig en del, og vi er sikker på, at der stadig er nogle, som bare
ikke lige har husket at sende til os.
Hvis dette er tilfældet, så kan I sende til joenseniris@msn.com med flg. tekst:

Have nr. ______________________

E-mail-adresse:______________________________________________
Det er vigtigt, at vi får så mange e-mails som muligt, da portoen bliver ved
med at stige.
Man kan nu også logge sig ind på vores hjemmeside og skrive sin e-mail der,
og det skal lige pointeres, at det kun er bestyrelsen, der kan se, når I skriver
Jeres e-mail der.
Man kan nu også der f.eks. ændre sin adresse, hvis man flytter.
Hver gang en har været inde og skrive/ændre, vil bestyrelsen helt automatisk
få besked herom.
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Udlejning af foreningshuset
Kun medlemmer af Musikbyen kan
leje foreningshuset.
Det koster kr. 600,00 at leje foreningshuset. Ønsker du at leje huset
i 2 dage er prisen kr. 800,00.
Der erlægges et depositum på kr.
500,00 ved aftale om leje af lokalet.
Ønsker du at leje foreningshuset,
skal du kontakte bestyrelsen i kontortiden.
Du aftaler med den vagthavende i
bestyrelsen, om huset er ledig den
ønskede dag, og hvornår du kan
hente nøglen.
Ved udlevering af nøglen modtager

du samtidig en seddel med regler for
leje af huset, f.eks. med hensyn til
rengøring, bordopstilling o.s.v.
I lokalet er der plads til 30 personer og ligeledes er der service til 30
personer. Der er også fade og serveringsskåle, gryder og pander.
Der er køleskab, ovn og kaffemaskine, som kan benyttes – men desværre ingen opvaskemaskine.
Der forefindes også 2 toiletter, som
kan benyttes.
God fest og husk at vise hensyn til de
omkringboende.
Bestyrelsen

obs obs obs
Kære havelejere
Når bestyrelsen/gangmændene går gennem gangene, ses det, at der på
alt for mange huse/låger mangler husnummer. Der SKAL være nummer
på ALLE huse, så vær sød at få det sat på.
Ligeledes mangler der en masse postkasser. Det er ikke noget, vi kan
kræve, men det ville være rart, hvis der var en eller anden slags postkasse – det kan bare være et afskåret rør, der hænges op. Måske din nabo
har et lille stykke plasticrør, hvis du ikke selv har det.

