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Nabo udgives af Beboerforeningen og uddeles 
til alle i Humleby. Nabo udkommer 9 gange 
årligt i et oplag på 400.

Humlebys hjemmeside: www.humleby.
dk indeholder adresse- og telefonliste på 
Beboerforeningens medlemmer ordnet efter 
både husnummer og fornavn.

Nabo betinger sig ret til at opbevare og 
publicere artikler (tekst og illustrationer) 
også i elektronisk form, fx via CD-rom og 
Internettet.

Annoncer koster 1200 kr. for 1 side, 600 kr. 
for ½ side – mindre annoncer koster 300 kr. 
For medlemmer af Beboerforeningen koster 
annoncer ikke noget.

Næste nummer af Nabo kommer den 5. juni. Deadline for indlevering af indlæg er den 25. maj. Indlæg sendes til: nabo@humleby.dk eller afleveres 

til et af redaktionsmedlemmerne.

Nabo
Humlebys beboerblad

Ansvarhavende redaktør for dette nummer: Gunni Busck, Carstensgade  40 - 33 23 23 37 

I redaktionen er desuden:
Andrea Tryggvadottir, Jerichausgade 39 – 4043 6669
Kina Bodenhoff, Vesterfælledvej 30 – 33 25 31 87
Henriette Wiberg Danielsen, Jerichausgade  31 – 33 24 94 61
Edel Hildebrandt, Lundbyesgade 8 –  33 23 16 59
Kurt Rasmussen, Freundsgade 4 – 33 22 73 75
Camilla Panting, Jerichausgade 35 - 30 25 81 11

Redaktionen modtager meget gerne ideer, oplæg, artikler osv. 
E-mail: nabo@humleby.dk

Beboerforeningen Humlen Carstensgade 15, 1770  Kbh. V – Giro 7 33 47 53
Formand:  Jesper Dybdal, Jerichausgade 20 – 33 36 35 15
Bliv medlem – besked til kasserer:
Jørgen Fenhann, Küchlersgade 19 – 33 25 52 82 – j.fenhann@humleby.dk
Vicevært: Jette Poulsen, Carstensgade 15 –  26 27 72 15
jettep2001@hotmail.com

Det er faldet Lykke og Øystein, Carstensgade 74, for bry-
stet, at der i Nabo er så meget brok over aktiviteter og 
den planlagte byudvikling på Carlsberg-området. (Læs 
deres kommentar side 14).

De synes, det er fedt med racerløb og rock-musik i 
nabolaget, og foreslår os, at vi kan købe os en bolig i en 
af  forstæderne, hvis vi foretrækker øde gader og tomme 
haver. 

Det er OK med os i redaktionen, at læsere ser meget 
forskelligt på byudvikling og på Carlsberg-området. Men 
det ligger os fjernt at drage den konsekvens at flytte fra 
Humleby og ud i fredelige/kedelige forstæder.

Selv kan jeg godt lide København.  Jeg kommer der 
dagligt.

Men jeg deler bestemt ikke socialdemokraternes syn på 
by-udvikling bortset fra rydning af  Vesterbros baggårde. 

Udviklingen på havnefronten er en skændsel. I stedet 
for en fantastisk mulighed for at åbne for Vesterbros ad-
gang til vandet og få en havnepromenade med masser af  
liv, fik vi en bræmme af  grimme kontorhuse og en helve-
des trafik. Ørestaden er en betonørken, hvor alt byliv er 
henlagt til anden sal i butikscentret Fields.

Det næste bliver så en by med 15000 indbyggere og 
ni højhuse på Carlsberg-grunden uden nogen form for 
trafikløsning.  Sådan cirka 5000 flere biler dagligt på  
Vesterfælledvej; det kan man da godt blive bekymret 
over. Det er i øvrigt ikke nyt, at Nabo kritiserer social-
demokraters byudviklings-politik. Illustrationen herun-

der viser, at Nabo i høj grad tog del i kritikken af  den 
socialdemokratiske Cityplan Vest, som ud over en motor-
vej gennem søerne indebar, at Lyrskovsgade skulle føres 
durk gennem Humleby. Vi bliver her i Humleby og slås 
for en by, der er til at leve i.   Gunni.

Vrisse - hvasse !



    Nabo Maj 2010    3

DET INDISKE SPISEHUS

Mad til jeres fest i Beboerhuset
eller god og billig mad ud af huset til hverdag 

Vesterfælledvej 8
33 21 90 80

Åbent 17 - 23. Tirsdag lukket.

Det skaber tit forvirring og misforstå-
elser hos folk i Humleby under hvilke 
forhold og betingelser et medlemskab 
giver af Husejerforeningen. Har man 
så mulighed for at leje beboerhuset? 
Og er det i øvrigt ikke det samme som 
Beboerforeningen? 

Beboerforeningen og Husejer-
foreningen er to forskellige foreninger. 
Forvirringen bliver ikke nemmere af, 
at de to foreninger henholdsvis hed-
der Husejerforeningen Humleby og 
Beboerforeningen Humlen. Derfor 
får alle nye og gamle folk i Humleby 
denne forklaring om foreningsforvir-
ringen. Foreningerne har overordnet 
set ikke noget med hinanden at gøre. 
Der er to bestyrelser og to generalfor-
samlinger.

Tvunget medlemsskab
Husejerforeningen Humleby har tvun-
get medlemskab. Man skal ikke gø-
re sig nogen anstrengelser for at bli-
ve medlem, det kommer automatisk 
frem til en ny husejer og betalin-
gen kan gennemføres via betalings-
service. Husejerforeningen sørger for 
de fundamentale og nødvendige ting 
for husejere, såsom forsikring, forsy-
ningsnet, gader, lokalplan mm. Man 
kan sige, at det er huset der er med-
lem!

Frivilligt medlemsskab
Beboerforeningen Humlen er en fri-

villig forening i Humleby for alle be-
boere uanset om det er lejere eller 
ejere. Sågar folk der bare føler til-
knytning til Humleby kan være med-
lemmer. Medlemsskabet er personligt 
og kan derfor ikke benyttes af andre 
voksne på adressen. Altså på lige fod 
med hvilket som helst andet medlem-
skab af en forening. Det er kun voks-
ne der kan være medlemmer. Man kan 
dog tegne et medlemskab for en hel 
familie for 760,- kr. om året (en en-
kelt voksen koster 380,- om året). For 
at blive medlem skal man rette hen-
vendelse til beboerforeningens kasse-
rer: Jørgen Fennhann i Kü19, beboer.
kasserer@humleby.dk. 

Beboerforeningen driver og ved-
ligeholder beboerhuset og alle de 
aktiviteter der sker i og omkring 
huset. Det være sig: Gadefest, Faste-
lavn, Fodboldkampe på storskærm, 
Børnefilmklub, koncerter, Humleby 
Idræt, madklubber, syklubber, ferni-
seringer osv. osv. Listen er lang! 
Mange af aktiviteterne sker som min-
dre ’foreninger’ i foreningen, der kan 
kræve tilmelding og delvis bruger-
betaling. Uanset aktiviteten har Be-
boerforeningen altid en udgift.

For at beboerhuset kan bestå med 
alle de tilbud den har, er det vigtigt 
at I tjekker om I har betalt jeres 
medlemskab. Der er nemlig ikke en 
mulighed for betalingsservice. 

Hvorfor så ikke én forening?
Spørgsmålet er blevet stillet en del 
gange, og svaret er et nødvendigt 
nej. Det ville være svært at tvinge 
husejere i Humleby til at være med-
lemmer af en forening, som arrange-
rer fester, koncerter m.v. og bl.a. dri-
ver et beboerhus med udlejning af to 
lejligheder. 

Jesper Dybdal
Formand for Beboerforeningen 

Humlen

Der er to foreninger i Humleby! 
Husejerforeningen har tvunget medlemsskab. Der er derfor grænser for, hvad den må beskæftige sig 
med. Beboerforeningen kan feste og gøre, hvad medlemmerne har lyst og penge til.
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Maj er en dejlig måned at være ude 
i. Gadetræerne vil blomstre og man 
kan se blomstrende magnolier i man-
ge haver. Den i C19 er særlig stor 
og flot, glem ikke at kigge på den. 
Det kan være at syrener og guldregn 
blomstrer sidst på måneden.

Stauder
Det er en fin tid at plante og så. Man 
kan supplere de forårsblomstrende 
stauder som vårfladbælg, løjtnants-
hjerte, frøstjerne og akeleje. Der fin-
des et stort udvalg af sommerblom-
strende stauder: floks, ridderspore, 
valmue, daglilje for at nævne nogle 
af de gode og nemme. Pæoner er flot-
te, men de bliver lidt rigeligt store. 
De vil som regel ikke blomstre de før-
ste par år efter omplantning. Natlys, 
judaspenge, stokrose og kongelys er 
toårige. Første år sætter de kun blade 
og blomstrer så det følgende år, hvor-
efter de dør. De sår villigt sig selv, så 
de forsvinder ikke. De er ikke aggres-
sive, man kan bare hive dem op, hvis 
de står i vejen.

Roser
Det er tid at beskære roserne. Brune 
grene fjernes helt, grønne grene kor-
tes af over en knop, der peger udad. 
Det er også fint at plante nye roser, 
der findes mange typer og det er en 
helt videnskab for sig. En nogenlun-
de enkel redegørelse findes i Politi-
kens bog om roser. 

Rosenplanteskolen i Løve mellem 
Høng og Slagelse har et meget stort 
udvalg, men det er et lidt fisefornemt 
sted, hvor man skal betale entré bare 
for at komme ind og kigge. Gam-
meldags roser har en fin duft, men de 
har kun en kort sæson, måske med 
lidt efterblomstring i sensommeren. 

Moderne roser bliver ved med at 
blomstre, når bare man hele tiden 
fjerne de visne, men det er kun få af 
dem, der dufter.

Ukrudt
Det er en god ide at luge grundigt 
her først på sæsonen, hvor ukrudtet 
er småt og endnu ikke har udviklet 
kraftige rødder. Skvalderkål er sær-
ligt plagsom, den skal man blive ved 

med at grave op for at komme den til 
livs. Skvalderkål, som har infiltreret 
rødderne i en hæk, er svær at have 
med at gøre. Vi vil i år forsøge med et 
miljøvenligt ukrudtsmiddel, Vegano, 
som ikke går i grundvandet. Det er 
fremstillet af bl.a. hvidløg og bræn-
denælde og forhandles af Haveselska-
bet og større planteskoler. Det virker 
ikke på siv og padderokker, men el-
lers på de fleste en- og tokimbladede. 
Det skal pensles direkte på ukrudts-
planten, så skader man ikke andre 
planter. Det er også vanskeligt at få 
mælkebøtter op med hele roden, men 
det hjælper at stikke ned langs plan-
ten med en kniv. Der findes også sær-
lige mælkebøttejern, men det har jeg 
aldrig anskaffet. Ukrudt mellem fliser 
kan brændes væk, hvis ikke man or-
ker at pille det op.

Sommerblomster
Der findes mange forskellige enårige 
sommerblomster og en del er gode til 
buketter. Man kan købe frø i Brugsen 
eller finde et større udvalg på nettet. 

Thompson & Morgan er et meget stort 
firma, og de sender hurtigt. Chiltern 
Seeds er også velassorteret, men det 
er temmelig dyrt og portionerne er 
små. Sommerblomster en nemmest at 
styre, hvis man sår den i potter eller 
kasser i ren jord. Man kan så i Jiffy-
potter af presset tørvemuld, som går 
i opløsning efter udplantning. 

Hvis man sår direkte på friland er 
det vanskeligere at holde rent, for 
kimblade på det nysåede og ukrudtet 
ligner hinanden.

Udplantningsplanter
Sidst i maj, først i juni er det tid at 
plante krukker og kasser til. Jeg har 
set pelargonier og sågar Canna til ud-
plantning sidst i april, men det er alt 
for koldt at sætte dem udendørs al-
lerede. Man kan starte med stedmo-
derblomster og løgvækster, som tåler 
kulde.

Lone C54

Nu er det blomstringstid
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Gadefesten er i de bedste hænder
nemlig dine egne – som hvert år
Der var meget få til stede ud over be-
styrelsen til det møde i Beboerhuset 
torsdag aften den 6. maj, hvor repræ-
sentanter for alle gader skulle melde 
tilbage, hvordan det går med forbere-
delserne af årets gadefest.

Men de afgørende ting er på plads. 
Der kommer en scene – der bliver 
musik, og vi får også noget at spise 
og drikke.

Det står fast, at
Küchlersgade står for indretning 

af festplads incl. opstilling af borde 
og stole.

Bissensgade passer baren dag og 
nat.

Freundsgade har løbende opryd-
ning under festen og hjælper loppe-
markedet med at stille op og rydde 
væk.

Jerichausgade står for børneun-
derholdning.

Ernst Meyers Gade laver mad og 
hjælper grill-holdet.

Vesterfælledvej og Lundbyesgade 
rydder op efter festen om søndagen.

Carstensgade står for voksenun-
derholdning herunder fakkeltog.

Sangkoret Koriosum der øver i 
Kristkirken på Enghaveplads vil op-
føre et medrivende repertoire af Beat-
les- og Abba-hits fra kl. 16. 

Koret kan opleves på Plænen i Tivoli 
nu på søndag den 9. maj. kl. 14,30.

Børneunderholdningen vil som 
sædvanlig byde på skattejagt og ræs 
på løbe-scootere for de mindste.

Der blev på mødet efterlyst ideer til 
underholdning for større børn på vej 

op i teen age - alderen. Det blev bl.a. 
foreslået, at de kan danse Bollywood-
dans under kyndig vejledning.

Den idé blev fluks grebet af Anna 
Tovborg fra Bissensgade. Hun ringede 
til sin datter – se herunder:  

BOLLYWOOD-DANS 

TIL GADEFESTEN

Store piger - 12 - 14 år

Mød op

Lørdag d. 15. maj kl. 16

hos

Sascha Tovborg,

Bissensgade 18,

Mobil 41 16 69 66
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Efter 53 år i Bissensgade 11, tog Ve-
ra Kristensen  en søndag midt i  april 
afsked med sin gades beboere. Og det 
blev en både højtidelig og lattermild 
afsked over en god kop kaffe.

Mange i Humleby kendte Vera som 
den ranke dame, der indtil for kort 
tid siden dagligt kom susende på 
sin cykel ned ad Carstensgade for at 
komme på indkøb, eller måske smutte 
ind på Zugar Baby efter en spinat-
tærte til frokosten. I Bissensgade var 
hun kendt som alderspræsidenten, 
der på disket afstand fulgte levende 
med i gadens liv, især børnenes. Vi 
beundrede hendes smukke stauder i 
forhaven, og var stolte, da hun i 2003 
fik førstepræmie ved sommerfestens 
havekonkurrence.  

Mange har gennem årene fået sig en 
hyggelig snak med Vera over havelå-
gen – og et lyst smil. Og mange slut-
tede kreds om hende, da hun midt i 
oktober under dramatiske omstæn-

digheder blev kørt på hospitalet efter 
et alvorligt fald. Men her for nylig 
var hun så tilbage. Nu for at tage en 
varm afsked, inden hun blev kørt til 
Sønderjylland, hvor der forhåbentlig 

venter hende en god tid på et pleje-
hjem nær ved familien.

Steffen Bi.9 

Farvel til Humleby efter 53 år
Vera Kristensen sagde farvel til sine naboer i Bissensgade med et veldækket kaffebord.

66
vesterfælledvej
værkstedsbutikken

ShopArt
kunst og

kunsthåndværk

fotografi

skulptur

salg
produktion

og undervisning
Tlf.: 3331 1993
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Om aftenen mandag den 3. maj fik vi 
en ubuden gæst. 

Jeg sad og læste i sofaen, da jeg 
pludselig fornemmede, at der var no-
get der bevægede sig i rummet. Jeg 
drejede hovedet og stor var min for-
bavselse da der kom en stor rotte hen 
over gulvet. Jeg sprang op og råbte 
”Føj ... Hvad skal jeg dog gøre??” 
Rotten blev også forskrækket og tog 
flugten ind under en kommode.

Jeg var alene hjemme og gik, in-
drømmer jeg gerne, i panik !  Jeg 
smækkede dørene i efter mig og styr-
tede ind til naboerne. Ole og Agnes 
fik hurtigt fundet et telefonnummer 
til akut-vagten i Københavns kom-
munes skadedyrs-afdeling. 

De lovede at komme inden for den 
næste times tid.

Nu  var der ikke andet at gøre, end 
at vente og samtidig forsøge at få min 
mand og vores to drenge hidkaldt. 

Så kom ”rotte-fængeren” Peter. Ud-
styret med gribetang og en kæmpe 
hagl-pistol.

Min mand gik med. Og så begyndte 

jagten. Rotten forsøgte at gemme sig 
i et hjørne af stuen. Her ville Peter 
dog ikke skyde den. For ”Det ser ikke 
så godt ud med hagl i panelerne!” 

som han sagde.

To timers 
jagt 
Han åbnede derfor havedøren, så den 
kunne løbe ud igen. Men der stoppe-
de legen ikke. Næ..  rotten tog bene-
ne på nakken og løb i stedet ud i vo-
res køkken ( Vi har ingen dør imellem 
køkken og stue). Her tog den et fint 
spring op over soklen og ind under 
køkkenbordet! 

Nu begyndte så en større ommøbler-
ing af vores køkken. Lister blev fjer-
net. Sokkel og isolerings-materiale 
kom væk. Hver gang rotten blev 

synlig, skød Peter. For hvert skud 
gemte rotten sig et nyt sted. Så til 
sidst havde vi også komfur, opvaske-
maskine og køleskab ude. Den gemte 
sig sågar inde bag kompressoren i 
køleskabet. Det endte med at den blev 
ramt 4 gange før den døde!. Drabe-
ligt så det ud med blodspor over det 
hele og køkkenet vendt op og ned. 
Men hvor var vi glade for at Peter fik 
krammet på den. Hele kampen tog 
over 2 timer. 

Efter al sandsynlighed er rotten 
kommet ind via vores havedør, der 
havde stået åben om formiddagen.

Vores søde naboer delte deres af-
tensmad med os og fik ventetiden til 
at gå på hyggeligste vis. Stor tak for 
det!

Jeg har efterfølgende talt med en 
del andre beboer i Lundbyesgade.  
Det viser sig, at der er observeret 
rotter mindst 5 gange inden for den 
seneste måned. Hvoraf den ene rotte 
var i en kælder 

( Den blev også skudt) og den an-
den i vores stue. De andre rotter er 
set på gaden.

Jeg har igen kontaktet Københavns 
kommune og de vil komme og under-
søge området for evt. kloak-lækager 
og måske sætte ”rotte-kasser” op.

Men jeg vil opfordre alle til at være 
opmærksomme på problemet.

Signe Xenia Thomsen
Lu 5 

 

 

 

 

 

 

 

Information og spørgsmål: 20 63 88 69 / illeborg@mac.com 
Christin Illeborg er uddannet Dynamic Yoga teacher hos Godfrey Devereux  
www.christinilleborg.dk 

 
 
Kom og lav YOGA sammen med din nabo. 
 
Søndag d. 6 juni giver Yogalærer Christin Illeborg alle Humlinge mulighed 
for at prøve Dynamisk YOGA. 
Dynamisk yoga foregår I et roligt flow, og Christin guider gennem hele 
forløbet. Du behøver derfor ikke at have dyrket YOGA før, for at være med. 
 
Kom med eget underlag og tæppe, eller lån på stedet. 
Yoga dyrkes bedst på tom mave, og I løst tøj. 

 
Alle er velkommen til gratis YOGA i Beboerhuset d. 6-6 kl.10 
 

GRATIS YOGA 
Søndag d. 6 juni kl 10-11.30 

 

Pistolskytte jagede rotte
i stue og køkken i timevis
Rotter på spil i Humleby. Hold mulige indgange under opsyn eller lukket

En rotte skal helst være død.
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Tre udvalgte pladser på Carlsbergs 
område vil nu blive forsøgt aktiveret 
med et projekt, der skal tiltrække ga-
deliv til bydele under udvikling.  

De tre pladser er den eksisterende, 
overdækkede zone ved Tappehallen, 
som bliver til midlertidig markedsp-
lads og også kan bruges til kulturbe-
givenheder og optræden, en opholds- 
og cafézone med fokus på leg, teater 
og dans og som den tredje en aktiv-
itetszone, der bl.a. byder på boldspil 
og som bliver omkranset af siddemu-
ligheder.

Projekterne tager udgangspunkt i 
de eksisterende asfaltflader, der vil 
blive forsøgt farvelagt og opstreget, 
ligesom nye materialer som sports-

belægninger vil blive forsøgt integr-
eret, og facader tages i brug til for 
eksempel filmforevisninger. Det er to 
grupper, Streetmovements og Primus 
Arkitekter samt Keinicke og Over-
gaard og U!WE, der skal udarbejde 
forslagene, med deadline 14. maj

Lokale- og Anlægsfonden støtter 
sammen med Realdania, Københavns 
Kommune og Carlsberg projektet med 
7 millioner kroner. Carlsberg Ejen-
domme har forpligtet sig til at stå for 
driften af faciliteterne i mindst fem 
år, hvorefter de enten kan flyttes 
eller genbruges andre steder, hvor 
livet i byen har brug for aktivering.

”Med dette projekt bliver der skre-
vet historie inden for byudvikling”, 

siger Torben Frölich, direktør i 
Lokale- og Anlægsfonden, ”Carlsberg 
vil give de besøgende mulighed for at 
erobre gader og pladser og skabe et 
spændende liv i dem. Det er et pro-
jekt, der vil vække stor interesse og 
inspiration i andre byer og bydele, der 
står foran en lang udviklingsperiode, 
hvor bydele let kan komme til at lig-
ge øde hen uden dagligliv i mange år 
frem. Det kan undgås ved at etablere 
midlertidige faciliteter, som det bliv-
er gjort i dette projekt”.

Andrea

Mere liv på Carlsberg
Tre pladser skal aktiveres med plads til marked, teater og sport
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Bestyrelsesformand
Kasper Beknes
Jerichausgade 41
Tlf.: 20 94 66 78 / 33 25 39 49  arb.  33 
24  06 26 lok. 215
kasper@beknes.dk
Ansvar : Kontakt til beboerforeningen 
– Kontakt til andre byggeforenings-
kvarterer
Udvalg : Vandrørsundersøgelse – 
Carlsberg – Parkering – Trafik på Ve-
sterfælledvej

Kasserer
Inger Nielsen
Jerichausgade 30
Tlf. 5192 5362
inger@humleby.dk Ansvar :  Kontakt 
til  Humlebys oprydningsfolk  -  Gart-
ner

Sekretær
Merete Engberg
Küchlersgade 11
Tlf.: 33 22 86 65 / 23 26 02 48   
mereteengberg@gmail.com
Ansvar : Gaderepræsentanter - Forsik-
ring

Bestyrelsesmedlem
Per Vesterberg
Küchlersgade 6, st.
Tlf.: 33 79 88 08 
per@humleby.dk
Ansvar : Hjemmesiden / mailadmini-
stration
Udvalg : Carlsberg - Parkering

Kom i kontakt med Husejerforeningen
E-mail til bestyrelsen: husejerforeningen@humleby.dk

Bestyrelsesmedlem
Brian Jensen
Carstensgade 4, st.
Tlf.: 40 61 90 27
Brianjensen1@me.com
Ansvar : Kloak, forsyningsnet  - Lege-
plads - Lokalplan
Udvalg : Carlsberg  -  Trafik på Vester-
fælledvej

Christian Duch
Küchlersgade 39
Tlf. 3322 0053
duch@humleby.dk
Ansvar: NABO-kontakt, lokalplan, 
boghandler (Humleby 120 år)

Bestyrelsesmedlem
Per Skovgaard Andersen
Küchlersgade 57
Tlf.:  40 25 02 18
psa@ef.dk
Ansvar :  Gaderepræsentanter 
Udvalg :  Vandrørsundersøgelse  -  
Carlsberg

Bestyrelsessuppleanter

Irene Bjerregaard
Ernst Meyers Gade 13
Tlf.: 27 12 93 07
irbj@mail.tele.dk
Ansvar:  Gader  -  Gart-
ner -  Lokalplan
Udvalg:  Vejskilte

Næstformand
Gustav Jensen
Jerichausgade 12
Tlf.: 61 71 79 13
GustavJensen@gmail.com
Ansvar : Forsikring – Legeplads -  Klo-
ak, forsyningsnet  
Udvalg.: Vandrørsundersøgelse

Hold Humleby ren
Af og til henstår der storskrald på for-
tovet i lang tid til gene for din nabo. 

Ikke alle er klar over, at man  gan-
ske gratis kan bestille en container 
hos affaldsservice eller bestille af-
hentning af storskrald – dog ikke 14 
dage før og 14 dage efter ordinær af-
hentning. 

Ring til affaldsservice på 70 10 33 
88 eller bestil pr. mail : affald@tmf.
kk.dk

Du kan også køre dit affald til gen-
brugsstationen i Vasbygade. 

Der er mange muligheder for IKKE 
at hensætte skrald i gaden.

Cykler i  Humleby
Københavns Kommune sætter ca. en 
gang årligt gult tape rundt om hju-
lene på de cykler, der står i vores 
uautoriserede og autoriserede stati-
ver og ser forladte ud. Efter 1-2 må-
neder kommer de igen og hvis tapen 
ikke er fjernet, bortskaffer de cyklen. 
Så hvis du vil beholde din cykel så 
hold øje med tapen.

Hvis du selv vil bortskaffe din 
cykel, kan du blot sætte den ud til 
storskrald.

Husejerforeningen vil i samarbejde 
med gaderepræsentanterne gennem-
fører oprydning i cyklerne.

Det annoncerer vi i Nabo og vi afmær-
ker cyklerne og samler dem efter 1-2 
måned til afhentning via politiet. 

Gadetræerne
Ved kommunens overtagelse af gader-
ne incl. bede og træer, blev det poin-
teret, at Paradisæbletræerne var valgt 
på grund af smukke blomster og bær 
og  fordi de  løbende kunne beskæres 
så de ikke kolliderede med  forhaver-
nes beplantning og luftledningerne. 

Den foretagne  beskæringen   i-
mødekommer ikke Humlebys ønsker, 
det vil blive forsøgt fulgt op.
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Delebilsordning i Humleby
Vil du være super smart, grøn og CO 
2 venlig?  Så kan du være med til at 
starte en Humleby delebilsordning. 
Bestyrelsen har lavet en undersøgelse 
af behovet for delebiler i Humleby.

Undersøgelsen viste at 7 – 9  hus-
stande er interesseret. Bestyrelsen 
søger nu frivillige kræfter, som vil 
føre drømmen om delebiler ud i livet. 
Skriv til gustavjensen@gmail.com  så 
vil bestyrelsen overdrage hele under-
søgelsen inklusive kontaktpersoner – 
og delebiler er et skridt nærmere.

Lækagesøgning – igen !
Den 25 marts blev en konstateret 
vandlækage søgt lokaliseret ved en 
lækagesporing. 

Desværre har det vist sig at sporing 
måtte gentages, det fandt sted ons-
dag den 5. maj.

Forhåbentlig er der mere held med 
den nye undersøgelse som skal følges 
op med opgravning.

Referat af Carlsbergmøde
12. april var der indkaldt til møde 
med Carlsberg. Anledningen var at 
bestyrelsen ønskede at præsentere 
den nye formand og at der havde ho-
bet sig en del emner op på baggrund 
af generalforsamlingen og arbejdet i 
bestyrelsen. Fra Humleby mødte be-
styrelsesmedlem Per Skovgaard An-
dersen, afgående formand Jesper El-
legaard og nyindtrådte formand Kas-
per Beknes. Carlsberg stillede op med 

Direktør Lars Holten, Ejendomschef 
Lars Wilsdahl og Udviklingschef Ja-
cob Martin Andersen. Carlsberg ori-
enterede om overståede og planlagte 
aktiviteter på området hvoraf åbnin-
gen af Tap1 og netop overståede racer 
weekend var af de aktiviteter der gav 
anledning til flest kommentarer fra 
bestyrelsen, positive som negative.

Cykelsti langs Ny Carlsberg Vej 
Carlsberg fremviste den foreløbige 
plan for Ny Carlsberg Vejs fremtidige 
indretning og forløb.  Det var værd 
at bemærke at der var ind tænkt cy-
kel-stier og flere fartdæmpende for-
anstaltninger samtidig med at både 
vejtræer og gadelygter skal bibehol-
des. Gadebelysningen skal derudover 
suppleres med københavner armatu-
rer som dem der hænger i Humlebys 
gader. Umiddelbart kan denne sup-
plering af gadebelysning syntes ær-
gerlig, men den foreløbige todimen-
sionelle visualisering giver ikke fuld-
stændig overblik over dette.

 

Farten ned på Vesterfælledvej
Oveni i alt dette kunne Carlsberg for-
tælle at der i forbindelse med for-
handlingerne med kommunen var 
blevet aftalt at der sammen med om-
lægningen af Ny Carlsberg Vej vil bli-
ve indført fartdæmpning af Vester-
fælledvej. 

At dette selvfølgelig er en be-
mærkelsesværdig positiv udmelding 

Nyholmsallé 19 
2610  Rødovre
36 72 60 40

NOG VARME OG 
VVS TEKNIK

Fjernvarme · Naturgas · Oliefyr · VVS installationer · Tagarbejder
Servicevagt alle ugens dage i  perioden 01.10 -  30.04 kl.  08.00 -  22.00

Mobil 28 19 60 40

vil ikke ændre på bestyrelsen målsæt-
ning om at lægge pres på kommunen 
for hurtig indførelse heraf. 

Carlsberg udviste umiddelbart vel-
vilje overfor bestyrelsens ønske om at 
undersøge muligheder for omlægning 
af parkeringsrestriktionerne på Ny 
Carlsberg Vej samt etableringen af 
et vejbump som skal tjene som fart-
dæmpende foranstaltning i umiddel-
bar nærhed af Jerichausgade udløb, 
indtil den planlagte omlægning 
kan igangsættes. Det blev aftalt at 
bestyrelsen fremsatte skriftlig hen-
vendelse opfordring herom for at give 
Carlsbergs udsendte noget at arbejde 
med internt. I skrivende stund har 
Carlsberg ikke svaret på denne skrift-
lige henvendelse.

P-plads for 500 kr. om året
På mandat fra generalforsamlingen 
fortsatte bestyrelsen deres forhand-
linger med Carlsberg om parkering  
på Carlsbergs pladser. 

Resultatet heraf ser ud til at blive 
glimrende kombi løsning, hvor den 
enkelte beboer selv kan tage stilling 
til om de vil indgå i en af husejer-
foreningen administreret ordning der 
forventeligt kommer til at koste 500 
om året pr tilmeldte husstand. Mere 
om denne ordning følger senere. 
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Byernes Varme & SanitetsService er en del af Bristen Gruppen A/S, som har tre hovedaktiviteter i form af ejendomsinve-
stering, ejendomsudvikling og facility service. Koncernen er siden sin start i 2004 vokset kraftigt. Koncernen omfatter en 
række entreprenør- og håndværksvirksomheder. Se mere på www.bristen.dk.

Midtager 20
2605 Brøndby

Tlf. 36 78 28 30
Fax 36 78 88 35

Vi har overtaget Rørbi og tilbyder
 
·Tagarbejde
·Fjernvarne
·Ejendomsvedligeholdelse
·Badeværelser
·Rensning af faldstammer

I racer-weekenden var der for en gangs skyld adgang til Carl Jacobsens fi-
ne skulpturhave bag villaen på hjørnet af Valby Langgade og Gammel Carls-
berg Vej. Det er en fornem have med gode skulpturer og charmerende lyst-
huse. Ærgeligt at oplevelsen blev ødelagt af den infernalske larm fra racer-
biler, der osede rundt hele den weekend. Ved indgangen til villaen stod en 
gammel jaguar, hvor nummerpladen kort og godt hed OS!. (Fotos: Gunni)
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 – Reparationer

 – Nye cykler

 – Brugte cykler

 – Håndbyggede cykler

Vesterfælledvej 66 kld.
1750  København V

Tlf. 20 41 41 66

Køb-
manden
tager
hand-
sken op
Det er David mod Goliat. Bhu-
yan mod Hr. Møller og hans ta-
berNetto

”Vi skal have flere grøntsager på hyl-
derne – sådan nogle, de ikke har på 
det andet hjørne, hos de andre. Og 
mange flere eksotiske krydderier”, 
fortæller Bhuyan glad og forvent-
ningsfuld. Han og konen, Ferdousi 
Begum, har frisket forretningen op 
med maling og kost og spand. Der er 
blevet lysere, men nyt gulv var der 
ikke råd til, for huslejen til andelsfor-
eningen er høj, 12.614 kroner og 79 
øre. Hvis det skal løbe rundt, skal v i 
handle lokalt.

Sortimentet bliver, udover lækkeri-
erne af anden etnisk herkomst, kolde 
pils, Ekstra Bladet og 10 styks Prince. 
”Husk marcipanbrød”, understreger 
han. OK – og marcipanbrød. Og is, som 
Købmanden skal give langt mere for 
end Dansk Supermarked, Det samme 
gælder øllet og vanderne og aviserne. 
Salgsmæssigt forlanger Politikens 
Hus for eksempel en betydelig selvr-
isiko (højst 4 aviser retur) af den lille 
sælger. Den gælder ikke de store, ”thi 
de, der svømmer i penge, skal mere 
gives”, som der står i en fungerende 
statsministers notater, som Nabo har 
fået indsigt i.

Kamp til stregen
Vores købmand, 50 år, som nu giver 
elefantridderen fra Esplanaden kamp 
til stregen, skottehunden og den syv-
takkede skorsten, kom til Vesterbro i 
1977. I mange år var han brevforde-
ler på Posten, og drev samtidig køb-

mandsbiksen, for der var – og er – 
nok at bruge penge på. 

Rubina på 23 klarer sig selv i Dan-
ske Bank. Men Amy på 20 læser jura, 
Sabrina på 18 bliver student til som-
mer, og Mohona på 15 går på betal-
ingsskolen Sankt Paul. Hans kone ar-
bejder på Glostrup Hospital, og uden 
hende var det slet ikke gået, selv om 
Shahab Uddin Bhuyan har knoklet 
røven ud bukserne.

Kokkebibliotek
- Bortset fra det, så ser din kontorstol 
også ret træt ud?

”Der var ikke råd til en nyere mod-
el”, undskylder han med det der 
skæve smil. Så hvis der er nogen i 
Humleby, som har noget gaffatape 
eller måske en hjulbenet stol til 
overs, så aflevér.  

Hvis en af jer måske også har Den 
indiske Kogebog eller andre beslægt-
ede – fx den med krydderplanter 
fra Vitskøl Kloster af Magna Leth, 
så kunne det være sjovt med et lille 
bibliotek om anvendelse af købmand-
skrydderierne. Jeg har lagt et par 
gode derovre til låns og aflevering. 
For nu skal denne Hr. Møller ikke 
bestemme mer’ i mit kvarter.                                                                                      

Petter

        

 

 – Ind i min butik! 
Bhuyan holder ud og sælger friske 
grøntsager til priser, 
der ligger under Døgn Netto’s 
(Foto: Gunni). 
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Det er med en stigende undren at 
man i disse måneder læser Nabo, som 
efterhånden er blevet en lang jerimi-
ade over bylivet i og omkring Carls-
berg. Så er det galt, at der skal byg-
ges, så er det galt at der, mens vi bæ-
vende i frygt venter på byggeriet, er 
lidt liv i den gamle industriby… Hvad 
sker der for Humleby? Er vi blevet så 
forstadsforskrækkede og forandrings-
resistente, at vi helt har glemt, at vi 
bor i en by?

Da vi i sin tid valgte at blive boende 
i byen, og ikke flyttede ud på landet 
var det, fordi vi netop kan lide byens 
puls og forandring.

Lige nu sker der mange spændende 
og sjove ting på Carlsberg med alt fra 
loppemarkeder, moderne dans, rock-
musik og racerløb. Det er sgu da fedt. 
Og ja, det larmer lidt en gang i mel-
lem - og ja, der er mennesker, som går 

og kører rundt i vores gader uden at 
bo der, men helt ærligt, dør vi af det? 
Det næste bliver vel, at vi vil have 
et højt hegn omkring kvarteret, hvor 
kun beboere og folk med et ærinde til 
kvarteret slippes ind gennem nåleø-
jet?

 

 

 

 

 

 

 

YOGA I HUMLEBY 
Dynamisk YOGA 

 

Kl. 17-18.30 

Dynamisk og mild yoga. Dynamisk yoga. En udfordrende 
men tilgængelig yoga. 

Kl. 19-20.30 

EfterfødselsYOGA. Nyt hold starter onsdag d. 2 juni kl. 10-11.30 

Sted: Lundbyesgade 6 Tilmelding: 20 63 88 69 Pris: 100,- pr. gang 
Christin Illeborg er uddannet Dynamic Yoga teacher hos Godfrey Devereux  
www.christinilleborg.dk 

Tag dit barn med, - men det er yoga for dig!   

Find din indre balance og ro, mens du genvinder  styrken og velværet i din krop. 

Du kan starte ca 8 uger efter fødslen. YOGA for mødregrupper er også muligt.  

Ring for tilmelding og mere info. 

Drop-inn YOGA. Hver mandag indtil sommerferien 

Da ”Nej København” 
flyttede til Humleby

I de kommende år vil endnu flere 
fritids- og kulturtilbud komme til 
Carlsberg og det kan da kun være en 
berigelse for vores del af Vesterbro. 
Nye cafeer, en restaurant, sprælske 
gallerier og alt muligt andet gør det 
da netop spændende at bo her i de 
kommende år. Og så kan vi jo glæde 
os over, at det tilsyneladende træk-
ker ud med byggeplanerne, så vi kan 
nøjes med alle de spændende akti-
viteter.

Det er vores indtryk at Carlsberg gør 
en del ud af at informere os naboer 
om forandringerne og tager rime-
lige hensyn, men vil man forstadens 
døde gader og tomme haver, så er det 
næppe huslejen der forhindrer folk i 
at realisere drømmen.

Lad det mavesure Nej København 
blive til et livsbekræftende Ja Køben-
havn.

Øystein og Lykke, Carstensgade 74

Rockmusik og racerløb er fedt, mener Lykke og Øystein, Carstensgade 74.

Har de mavesure, der klager 
over bylivet omkring Carlsberg 
glemt, at vi bor i en by?
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Bobber boede i Nørresundby og var 
en del af jazzmiljøet i Aalborg, der 
stod en aura af mystik omkring ham.  
Han var ungkarl, velbeslået, omgav 
sig med en sværm af byens dejligste  
piger  og  førte sig frem  med stor 
selvbevidsthed. 

Bobber var  som nordjyde, sågar 
vendelbo,  ikke i tvivl om at netop 
den landsdel var Danmarks,  måske 
hele Europas centrum. 

Intet kunne imponere en sand nor-
djyde og da slet ikke en skide Køben-
havner.  

Selv om Hovedstadens jazzmusikere 
havde et imponerende  ry i 1970erne, 
så stod deres formåen, i Bobbers øjne, 
ikke mål med  Aalborgs tre amatør-
bands.

Alligevel havde han bevæget sig til 
Djævleøen og indlogeret sig hos mig 
i Küchlersgade 39 som udgangspunkt 
for jazzaflytning i Hovedstaden.

Vi havde ofte besøg af gamle Aal-
borgvenner og hustru Else beværtede 
dem godt. Også denne gang havde 
hun gjort sig umage med  vinglas  
på rad og række og høje servietter, 

stemningen  udviklede sig i takt med 
indtagelse af rødvin og grammofon-
ens inciterende jazzrytmer. 

Klarinettisten Krølle boede et par 
husnumre fra mit, vi  spillede sam-

men og var bedste legekammerater 
med utallige festlige påhit.

Krølles hjerne kunne få de mest bi-
zarre indfald, så da han midt under 
middagen, telefonisk forespurgte om 
vi var hjemme og om vores progres-
sive Aalborgven var ankommet, var vi 
ikke i tvivl om at et eller andet var 
under opsejling. 

 Det bankede pludselig på stuedøren 
hvorpå Krølle trådte ind – uden en 
trævl – 

Else og jeg lod som ingenting og fo-
respurgte om han ikke havde lyst til 
et glas rødvin, Krølle takkede,  tog 
plads ved bordet og konverserede  
helt naturligt  et stykke tid, hvorpå 
han så på uret, undskyldte forstyr-
relsen og meddelte at han skulle vi-
dere, hvorefter han forlod huset.

Vi fortsatte uanfægtet spisningen, 
men den progressive Nordjyde ku´ 
ikke helt skjule en vis overraskelse.

” Var det ikke ham Krølle ” spurgte 
han  påtaget henkastet.

” Jo ”  .                 Christian Duch.

En Nordjyde ka´ ikke 
imponeres – og dog !

Festlige Erik “Krølle” Andersen gik 
1998 fra Theis Nygaard til Papa Bue

Lone er en dejlig blomsterskribent og 
haveguide. 

Tak for den sidste Lone.

Tillad et lille suplement om Frede-
riksberg kirkegård. 

Når man står ved Storm P.’s & Carl 
Th. Dreyers grave og har konstateret, 
måske nydt forskelligheden. Så 
fortsætter man ad stien mod syd. Ved 
T-krydset konstaterer man en nyplan-
tet allé af ca. to meter høje Ginkgo 
Biloba. Man drejer mod højre, møder 
den gamle Ginkgo Allé og oplever 
gartneres evne til at skabe helheder.

Jeg gætter på at samlingen af Gink-
go Biloba på Frederiksberg kirkegård, 
repræsenteret ved den gamle - og den 

ny allé med arten, er Københavns 
største, måske Danmarks.

Og så et lille suk fra en kæphest, jeg 
møder iblandt.  Man starter altså ikke 
op ad Ny Carlsberg vej, man begynder.  
Det man starter på Ny Carlsberg vej er 
en gocart eller en bryggerhest.

Per
Ginkgo Biloba ejer
Küchlersgade 1.

Christian Duch
Tak til Christian for et herligt er-

indringsbillede. Jeg flyttede ind i 
kvarteret i 1972, og oplevede de sid-
ste vibrationer af kattebølgen, som 
ramte vort kvarter efter mageskiftet.

Mødte ikke Inger, tror jeg, men en 
af hendes knap så visionære disciple.  
Den i Nabo annoncerede kattefangst 
af professionelle, skabte mig et par 
fjender. Specielt købmand Madsens 
store dejlige kats mor. Men vi blev da 
forsonede i løbet af et par år.

Morsomt: Sådan er det med al 
kamp; professionelle mod professio-
nelle. I dette tilfælde professionelle 
kattefængere mod professionelle 
katte og deres venner. Os der har set 
Cats ved det.

Per   K 1
Katte - begriber.
Taler med katte, særligt de røde, 
de har nemlig et særligt talent.

Ros og supplement til Have-Lone og Christian Duch



HUMLEBY - KALENDER

LEJE AF BEBOERHUSET
Beboerhuset ejes af Beboerforeningen og kan kun lejes af Beboerforeningens medlemmer hos

Jette Poulsen, Carstensgade 15, 1.
Telefon: 26 27 72 15 (obs! Nyt nummer)

e-mail: jettep2001@hotmail.com
Det koster 200 kr. fredag, lørdag el. søndag og 50 kr. for møder og andre aktiviteter på hverdage.

Ved fester på hverdage betales 200 kr. Leje gælder fra kl. 10  til næste dag kl. 10. Lejen betales forud, 
og bestillingen bliver først ført ind i kalenderen, når lejen er betalt. Det medlem, der lejer Beboerhuset, 
skal være til stede ved arrangementet og er ansvarlig for deltagernes opførsel. Der må af hensyn til na-
boer og husets beboere kun spilles musik i Beboerhuset ved arrangementer, hvortil der er adgang for al-
le medlemmer af Beboerforeningen. Akustisk akkompagnement til sange ved private fester er dog tilladt.

Aut. EL-installatør

MOGENS CHRISTENSEN
Sdr. Boulevard 104

1720  København V
Telefon. 33 24 77 58
Hele døgnet: 30 31 32 95

Søndag 9. maj kl. 14,30 Tivoli - Plænen. Koncert med Vesterbro-koret Koriosum. Koriosum synger 
     Beatles og Abba ved gadefesten i Humleby.

Lørdag 15. maj kl 16  Bollywood-dans for store piger 12 - 14 år hos Sascha Tovborg, Bissensgade 18

Torsdag 27. maj kl. 14 Fodbold i Beboerhuset. Danmark spiller træningskamp mod Senegal.

Tirsdag 1. juni kl. 14  Fodbold i Beboerhuset. Danmark spiller træningskamp mod Australien.

Onsdag 2. juni kl. 19,30 Kristkirken, Enghave Plads. Gratis koncert med korene Ambitus og Koriosum.
     
Søndag 6. juni kl. 10  Beboerhuset. Christin Illeborg giver gratis undervisning i dynamisk yoga.

Lørdag 12. juni   GADEFEST I HUMLEBY • Program i Nabos juninummer

Mandag 14. juni kl. 13,30 VM-fodbold i Beboerhuset. Danmark - Holland

Lørdag 19. juni kl. 20,30 VM-fodbold i Beboerhuset. Danmark - Cameroun

Torsdag 24. juni kl. 20,30 VM-fodbold i Beboerhuset. Danmark - Japan

Storskrald hentes 17. maj, Haveaffald 18. maj, PVC og imprægneret træ 19. maj, 
Elektronik, PAP og Karton hentes 18. maj.


