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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 inde-
holder adresse- og telefonliste på Beboerforenin-
gens medlemmer ordnet efter fornavn.
 Nabo betinger sig ret til at opbevare og publice-
re artikler (tekst og illustrationer) også i elektronisk 
form, fx via CD-rom og Internettet.
 Annoncer koster 1.200 kr. for 1 side, 600 kr. for 
½ side – mindre annoncer koster 300 kr. For med-
lemmer af Beboerforeningen koster annoncer ikke 
noget bortset fra forretningsannoncer.

Humlebys beboerblad

Er skråparkering i Lyrskovs- 
gade og foran skolen ufarlig ?   

Næste nummer af Nabo kommer den 4. februar. 
Deadline for indlevering af indlæg er den 25. ja-
nuar. Indlæg sendes til: nabo@humleby.dk eller 
afleveres til et af redaktionsmedlemmerne.

Nabo har aldrig fået så mange reaktioner, som vi fik 
på artiklen i oktober-nummeret om den nye skråpar-
kering på Lyrskovsgade og på Ny Carlsbergvej. 

Vi har på opfordring fra læsere sendt artiklen til Kø-
benhavns trafikborgmester Sayfer Baykal og til Ve-
sterbrobladet. 

Humleby-cyklister kører hellere en omvej end ad Lyr-
skovsgade og Ny Carlsbergvej. Enhver kan se, hvor 
stor risikoen er for at blive ramt af en bil, der plud-
selig bakker ud.
 
Spørgsmålet er, om borgmesteren også kan se det og, 
om hun vil gøre noget ved det. (Læs svaret fra tra-
fikborgmesterens afdeling i dette nummer af Nabo.)

Vi ved, at et flertal i Borgerrepræsentationen er be-
sluttet på at skaffe flere P-pladser i København. 
Det bliver givet som begrundelse i det svar, borgme-
steren har bedt en medarbejder om at give på vores 
henvendelse.
Men at gøre stærkt trafikerede gader direkte livsfar-
lige for cyklister og motorcyklister er en alt for høj 
pris for nogle få parkeringspladser. Det må det være 
muligt at overbevise et flertal om.

Vi vil endnu engang opfordre læsere, der er medlem-
mer af et politisk parti, til at overbevise deres bor-

gerrepræsentanter om , at skråparkering i Lyrskovs-
gade og Ny Carlsbergvej bør erstattes af cykelstier og 
almindelig kantstensparkering. Ikke mindst for at 
gøre børnenes vej til Ny Vesterbro Skole mere sikker. 

Socialborgmester Mikkel Warming har lovet at tage 
spørgsmålet op i sin gruppe. Så fra den kant kan vi 
vente et politisk initiativ.
Gunni.

Nabo ønsker alle i Humleby glædelig jul 
og godt nytår. Vi kommer igen i februar.
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Tag et tjek på din postkasse 
eller brevindkast.

Post Danmark har - som du 
sikkert ved - accepteret vo-
res nuværende placeringer af 
brevkasser/brevindkast. Hus-
ejerforeningens bestyrelse an-
ser opgaven for afsluttet; 

det betyder nødvendigvis 
ikke at alle nuværende post-
kasser/brevindkast i Humleby 
er accepterede.

Derfor skulle du måske  lige 
tjekke

 - om din postkasse er til-
gængelig for blomsterkummer, 
Årstidernes grøntsagskasser 
m.m.

- om din postkasse er helt 
fri af hæk, roser eller anden 
beplantning

- om din postkasse sidder 
alt for højt

- om dit  brevindkast er for 
lille       og

-  om husnummeret er syn-
ligt.

Post Danmark kan undlade 
omdeling af forsendelser hvis 
ikke bestemmelserne er op-
fyldte.

I et sådant tilfælde bliver 
den enkelte husejer kontaktet 
af Post Danmark.

Mvh postkasseudvalget.

Tak for din henvendelse fra 11. ok-
tober 2011, og din interesse for 
skråparkering for biler og cyklisters 
sikkerhed. Borgmesteren har bedt 
mig om at svare din henvendelse.

Det er politisk besluttet, at der 
skal etableres 1930 ekstra parke-
ringspladser i blå zone København. 
Derfor pågår der i øjeblikket man-
ge projekter med at udmønte denne 
beslutning. Da vi kun har et afgræn-
set gaderum at arbejde med, er vi 
nødt til at gøre dette så optimalt, 
prismæssigt og sikkerhedsmæssigt 
som muligt.

Der er mange gader i Københavns 
Kommune, hvor der i dag er skrå-
parkering. En søgning på uheld med 
cyklister på gader, hvor der er skrå-
parkering viser, at der ikke er regi-
streret flere uheld cyklister på dis-
se gader end på gader med andre 
former for parkering. Der forligger 
heller ikke danske eller udenland-
ske undersøgelser der viser, at der 
er større risiko for uheld med cykli-
ster på gader med skråparkering end 
på andre gader.

Samtidig skal man være opmærk-
som på, at der, hvor det er muligt 
også gennemføres andre projekter 
for at forbedre trafiksikkerheden og 
at det blandt andet sker i samarbej-
de med kommunens Sikre Skoleveje 
Program, hvor skolerne er involve-
ret i projekterne. Det er eksempelvis 

tilfældet på Ny Carlsbergvej, hvor 
hastighedsgrænsen sænkes til 40 
km/t. og etableres fodgængerstøt-
teheller, så fodgængerne kan krydse 
vejen, og kun skal orientere sig i en 
retning ad gangen, hvilket sikker-
hedsmæssigt er en fordel. Et tilsva-
rende projekt pågår i Lyrskovsgade 
På begge veje plantes ligeledes træ-
er, dels for at forskønne vejene dels 
for at visuelt at indsnævre veje.

Herudover er skråparkering med 
et at gøre gaderummet smallere, 
hvilket forskningen viser, er med til 
at sænke bilisternes hastighed og 
dermed reducere risikoen for at bli-
ve indblandet i et alvorligt uheld.

Vi ser det derfor ikke som nogen 
forøgelse af cyklisters risiko for at 
blive indblandet i trafikuheld på ga-
der, hvor der er eller bliver etable-
ret skråparkering men som en op-
timering af det gaderum vi har til 
rådighed. Samtidig vil stadig opfor-
dre alle københavnere til at benyt-
te cyklen, hvad enten det gælder til 
arbejde eller til skole.

Med venlig hilsen

Bo Mikkelsen
Trafiksikkerhed

Trafikdesign
KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen
Center for Trafik

Telefon +45 3366 3575
Email ZR06@tmf.kk.dk
Web www.tmf.kk.dk

Derfor skråparkering:

Der skal være 1930 ekstra 
parkeringspladser i blå zone
Trafikborgmester Ayfer Bay-
kals afdeling svarer på Na-
bos kritik

Er dit husnum-
mer synligt
og sidder din 
postkasse som 
den skal?
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Fortællingen 

om Rosa
René Bo Hansen fra Jerichaus-
gade har lavet en ny stærkt 
rost film, som han viser i Be-
boerhuset.

- Nogle gange kan det godt være svært 
at være den voksne over for sin mor, 
siger en af de medvirkende i René Bo 
Hansens seneste film, Fortællingen om 
Rosa. Det er en film om plejebørn og de 
problemer, de må leve med takket være 
deres forældres svigt, om det nu skyl-
des alkoholisme, misbrug eller psykiske 
sygdomme m.v.

Filmen behandler problemerne set 
fra børnenes perspektiv og lader 5 ple-
jebørn arbejde sammen om at komme 
med input til en animeret film om de-
res situation.

- Jeg tror ikke, jeg ville leve i dag, 
hvis jeg havde boet hos min mor, siger 
Joline et sted i filmen og afslører her-
med, at det er ganske alvorlige proble-
mer, de unge og børnene i filmen må 
kæmpe med.

 
- Jeg har tit tænkt på, om jeg ville 

blive alkoholiker. Min mor er jo alkoho-
liker. Hvor for skulle jeg så ikke. Jeg er 
jo hendes søn.

- Der var rigtig mange regler. Så 
måtte jeg ikke gøre dit eller dat.  Jeg 
vidste slet ikke, der var regler. 

- Jeg mangler noget, selv om jeg 
har det godt.

- Hun stod aldrig op samtidig med 
mig.

- Jeg ville gerne have en rigtig fa-
milie, men det er jo ikke noget, man 
selv bestemmer.

- Da jeg sagde til min mor, at jeg 
ikke ville bo hos hende.

- Ingen har lyst til at udstille sine 
forældre.

- Jeg er meget usikker.
- Det er meget svært at være den 

voksne over for sin mor.
- Jeg ville ikke fortælle, at min mor 

er alkoholiker. Det havde jeg det ikke 
så godt med.

- Hvis der er nogen der sidder i en 
plejefamilie og har det skidt så skal de 
lukke munden op.

- Jeg fortalte ikke om problemer til 
mine plejeforældre,…

- Deres rigtige børn får sådan mere 
omsorg, og kærlighed, end jeg gør. Det 
er forskellen. Jeg ved, de holder af mig, 
som jeg er. Det må jeg bare leve med.

- Der er nogle børn, som savner de-
res mor og far. Der er også nogle, som 
ikke har noget imod, at de ikke ser dem 
så tit.

- Så brød min verden helt sammen.

Filmen er god at få forstand af. Den 
kan give alle voksne, børn og unge et 
indblik i disse børns opvækstvilkår og 
den kan fortælle plejebørn, at de ikke 
er alene om at have disse problemer, 
som de ellers kunne være tilbøjelige 
til at tro. Man får et sjældent indblik 
i deres situation, så professionelle kan 
have megen glæde af at se Fortællin-

Kom til filmpremiere i Huset tirs-
dag den 10. januar 2012 kl. 20
Her præsenteres René Bo Hansens 
kritikerroste film
Fortællingen om Rosa
Der bliver lejlighed til at møde 
filminstruktøren

gen om Rosa. Filmen får én til glæde 
sig over, at man har fået lov til at vok-
se op hos éns forældre sammen med 
éns søskende.

Mod filmens slutning er der en smuk 
scene, hvor filmens medvirkende sen-
der tanker, som de gerne vil slippe af 
med ved at skrive dem på balloner, der 
får lov til at stige mod himlen.

Filmen er klippet rigtig godt sam-
men, så den holder éns opmærksomhed 
fanget i alle 45 minutter. Jeg giver den 
maksimum: 5 humleknopper.

Kurt

René Bo Hansens film vises i Beboerhuset 10. januar. 
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Navnet bag 
gadenavnet
Så kom de længe ventede underskil-
te til vores gadeskilte. Flotte blå me-
talskilte. Og vi kan nu tage en runde i 
kvarteret, alene eller med gæster, og se 
hvilke navne, der skjuler sig bag vores 
gadenavne  -  og derigennem på flere 
måder få styrket vores historiske for-
nemmelse. 

Det er navnene på store guldalder-
kunstnere, malere og billedhuggere af 
hhv. Eckersbergs og Thorvaldsens sko-
le, - nogle først døde få år før kvarte-
ret blev bygget,  andre flere årtier før, 
landskendte eller verdenskendte.. 

Nogle beboere vil sikkert mene, at 
skriften på de nye skilte er temme-
lig ”gnidret”, men det skyldes ikke, at 
der har manglet forberedende møder i 
”skilteudvalget” og ekspert-udtalelel-
ser fra flere af kvarterets bedste de-
signere. ”Resultatet er som det kunne 
blive rent teknisk,” fortæller udvalgets 
formand, Irene Bjerregaard fra husejer-
foreningens bestyrelse. Og efterhånden 
vil alle utvivlsomt blive rigtig glade for 
denne fornyelse i vores kvarter. 

Personen bag navnet
Og hvis man vil vide noget om perso-
nerne og værkerne bag navnene, så kan 
man om føje tid gå ind på Humlebys 
hjemmeside og finde den artikel-se-
rie, som nu afdøde Verner Tholsgaard 
og undertegnede forfattede til Nabo 
i 1997. Den genoptrykkes i en lettere 
fornyet udgave. Og med mange illustra-
tioner.

Mere herom næste gang.
Steffen 
Støvring.

Baumann Jerichau
og hendes mand Jens 
Adolf Jerichau.

Carstens

Lundbye

Küchler

Bissen

Freund

Meyer
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Aut. EL-installatør

MOGENS CHRISTENSEN
Sdr. Boulevard 104

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

Husejerforeningens formand og næst-
formand har holdt møde med Carlsbergs 
Ejendomme. Årsagen er dels støjpro-
blemer fra Tap 1 og Tap 2, dels ulemper 
i Humleby, når der er store festarrange-
menter i Tap 1, hvor vi har oplevet, at 
folk urinerer etc. ved vores huse.

Carlsberg er interesseret i at opret-
holde det gode forhold til deres nabo-
er. Tap 1 og 2 er lejet ud til et selskab, 
som er ansvarlig for arrangementerne. 
Hallerne er faktisk støjisoleret fra den 
tid, hvor de blev brugt til tapperier, 
men når der er arrangementer sker det, 
at folk åbner dørene ud mod Humleby, 
eller at der stilles musikanlæg op uden-
for. Carlsberg vil rette henvendelse til 
lejerne på TAP 1, ligesom vi selv vil ret-
te henvendelse til lejerne, og bede dem 
om at løse problemerne ved at hol-
de dørene lukket, ligesom de vil bede 
om, at der posteres en vagt ved Jeri-
chausgades indkørsel, når folk er på vej 
hjem. Vi håber, at det hjælper, og at 
lejerne i Tap1 overholder disse regler.
 Carlsberg orienterede i øvrigt om, at 

de regner med at gå i gang med bygge-
riet bag Bryghuset til januar. Der skal 
bygges fire blokke med blandet erhverv 
og bolig. Desuden arbejdes der på pla-
nerne om at bygge ved Ny Tap, hvor 
University College Copenhagen har lagt 
billet ind. Dette byggeri vil kunne star-
te i 2016. Der forhandles også om en 
international skole, men det er mere ud 
i fremtiden.

Der vil blive lavet et supermarked i 
enden af lagerhallen ved siden af go-
cartbanen. Adgangen bliver fra Vester 
Fællesvej, dér hvor der pt. er en bom.

Vi fortalte om problemerne bag Fre-
undsgade og ved legepladsen, hvor der 
sker en del ”forretninger”. Carlsberg lo-
vede at lade deres vagter tage området 
ind i deres runder om natten. Alt i alt 
et positivt møde med vores store nabo. 
Siloen bliver i øvrigt stående forelø-
big, planerne om et nyt hovedkvarter 
er skrinlagt pt. 

Husejerforeningens bestyrelse. 

Så er det blevet tid til at forny par-
keringskortene til p-pladserne på 
Carlsberg.

Husejerforeningen har sammen med 
Carlsberg og Europark aftalt, at bebo-
ere i Humleby kan parkere på Carlsberg 
ved at købe et parkeringskort. Kortet 
giver adgang til at parkere et hvilket 
som helst sted på Carlsberg i 2012 for 
kr. 500 - mindre en én parkeringsbøde. 
Kortet er ikke knyttet til en bestemt 
plads, eller til en bestemt bil, dvs. flere 
kan dele et kort.

Sidste år benyttede 92 beboere sig 
af at kunne parkere på Carlsberg. De 
har fået direkte mail om at forny kor-
tet. Andre der ønsker at være med kan 
benytte denne helt enkle procedure:

Inden d. 14. december – absolut 
sidste frist - da vi skal betale Europark 
dagen efter! betaler man kr. 500 til 
konto 7681-0001254770 i Alm Brand 
Bank mærket gade plus nummer og 
navn – i den rækkefølge (f.eks. JE30 
Inger) - og intet andet).

Samtidig sender man en e-mail til 
psa@ef.dk, hvor man skriver, at man 
har sendt pengene. Mellem jul og nytår 
vil man få sit p-kort gældende fra nyt-
årsnat 2012 og året ud. 

Spørgsmål kan sendes til samme e-
mail. 

Der kan ikke købes for et halv år, 
der kan ikke købes senere end 14. de-
cember. 

Venlig hilsen parkeringsudvalget/ 
Per Kü 57.

Parkering på 
Carlsberg 2012

Møde mellem Husejerforeningen og Carlsberg
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Formand
Gustav Jensen
Jerichausgade 12
Tlf.: 61 71 79 13
Mail: GustavJensen@gmail.com
Ansvar: Kontakt til beboerforenin-

gen - Kontakt til andre byggeforenings-
kvarterer

Udvalg: Opdatering af forsynings-
nettet - Carlsberg

Næstformand
Per Skovgaard Andersen
Küchlersgade 57
Tlf.: 40 25 02 18
Mail: psa@ef.dk
Ansvar: Parkeringsordning
Udvalg: Opdatering af forsynings-

nettet - Carlsberg

Kasserer
Inger Nielsen
Jerichausgade 30
Tlf.: 51 92 53 62
Mail: inger@humleby.dk
Ansvar: Kontakt til andre byggefor-

eningskvarterer – Gader/Gartner - lege-
plads

Udvalg: Postkasser

Bestyrelsesmedlem
Per Vesterberg
Küchlersgade 6, st.
Tlf.: 33 79 88 08
Mail: per@humleby.dk
Ansvar: Hjemmesiden - Mailadmi-

nistration
Udvalg: Trafik på Vesterfælledvej

Bestyrelsesmedlem
Irene Bjerregaard
Ernst Meyers Gade 13
Tlf.: 27 12 93 07
Mail: irbj@webspeed.dk
Ansvar: Gader/Gartner - Kontakt til 

gaderepræsentanter - Lokalplan - Le-
geplads.

Udvalg: Vejskilte 

Bestyrelsesmedlem
Brian Jensen
Carstensgade 4, st.
Tlf.: 40 61 90 27
Mail: brianjensen1@me.com
Ansvar: Kloak / Forsyningsnet - 

Forsikring 

Bestyrelsesmedlem
Christian Maegaard
Küchlersgade 43, st.
Tlf.: 29649301
Mail: Christian@maegaard.dk 
Ansvar: Kloak / Forsyningsnet - 

Forsikring

Bestyrelsessuppleant
Christian Duch
Küchlersgade 39
Mail: duch@humleby.dk
Tlf.: 33 22 00 53
Ansvar: Lokalplan - NABO kontakt 

- Salg af Humleby 120 år

K o n t a k t a d r e s s e r :
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Arnold Nielsens Boulevard 64 A
2650 Hvidovre 

www.byernesvarme.dk
mail  cni@byernesvarme.dk
Tlf. 36 78 28 30
Fax 36 78 88 35

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

Vi klarede den lige med julemarkedet i 
søndags, få timer før stormen tog rig-
tig fat og ville have blæst både jule-
marked og juleorkester ud på Amager 
Fælled. Nu gik det fint: De mange bo-
der stod i læ under et plastictelt, og in-
den døre blev der klippet gran og lavet 
adventskranse og andre juledekoratio-
ner under Have-Lones kyndige ledelse. 
Samt spist citronsmåkager, som er sam-
me Lones speciale.

Så kom de, juleorkestret med Rik-
ke og Jakob og Petter samt den yndig-
ste julepige, Marie på 10 år, der kunne 
spille både på skeer og stortromme, og 
da vi havde sunget de obligatoriske fire 

Julefred før stormen
julesange, var klokken 16, og 
juletræet blev tændt. 

Så nu kan vi snart holde jul i 
Humleby. Først skal vi dog have 
afviklet de mange julekalender-
arrangementer. Det bliver spæn-
dende at se, hvor mange gader 
der i år er med i de hyggelige 
møder i forhaverne.

Edel
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66
vesterfælledvej
værkstedsbutikken

ShopArt
kunst og

kunsthåndværk

fotografi

skulptur

salg
produktion

og undervisning
Tlf.: 3331 1993

 – Reparationer

 – Nye cykler

 – Brugte cykler

 – Håndbyggede cykler

Vesterfælledvej 66 kld.
1750  København V

Tlf. 20 41 41 66

En fantastisk bolchebutik. (Foto: Stormly)
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Det var en mørk og stormfuld nat. Det 
isnede i det hulrum, hvor pensionisten 
ind til fornylig havde haft sin partielle 
protese siddende.

Protesen var blevet trampet i styk-
ker, da han ved et hændeligt uheld var 

faldet ned af en barstol i Bobs hytte. 
Den røg ud af hans mund, fordi han 
havde løsnet den, den var nemlig be-
gyndt at gnave og genere ham.

I situationen var han lettet over at 
slippe af med den irriterende metalbøj-

le med seks-syv kunstige tænder. Men 
nu, hvor han havde hørt fra en anden 
gæst på værtshuset, hvad en ny og til-
passet protese koster, var han tynget af 
udsigten til en jul, hvor der ikke var råd 
til noget som helst. 

Der kunne ikke blive tale om at købe 
en julegave til konen, selv om hun hav-
de fortjent særlig opmærksomhed efter 
de prøvelser, han havde udsat hende 
for op til jul sidste år.

Han fik aldrig lov at glemme det 
øjeblik, hvor hun løb skrigende op ad 
trappen fra kælderen, hvor der vrimle-
de med rotter, som han havde lokket 
frem ved at fjerne en afløbsrist og læg-
ge lokkemad ud. Han havde jo brug for 
levende mål, mens han trænede med 
sin luftpistol til at blive Humlebys fø-
rende skadedyrs-bekæmper.

Den kælder var blevet roden til me-
get ondt – især mellem ham og konen. 
Hun nægtede stadig at gå i kælderen, 
selv om det var der vaskemaskinen stod 
og hvor de hentede brænde til bræn-
deovnen. Det havde kostet ham meget 
ekstra arbejde.

Der havde i snart et helt år ikke vist 
sig en eneste rotte i kælderen, men det 
ville konen ikke tro på.

Pensionisten mistænke hende efter-
hånden for at misbruge uskyldige rot-
ter  som undskyldning, fordi hun ikke 
gad vaske tøj og hente brænde. 

Nu skulle han så hjem og fortælle 
hende, at deres jul blev ødelagt af en 
tandlægeregning, hvis hun da kunne 
forstå, hvad han sagde. Det var svært 
at tale rent med et stort uregelmæssigt 
hul i tandrækken.

Pensionisten var ikke mere beruset 
end,  han var i stand til at gøre sig 
tanker om, hvordan han kunne supple-
re sin sparsomme folkepension med lidt 
sorte penge. Han ville gerne finde på et 
eller andet, der kunne afbøde konens 

En prop i hullet
Pensionisten havde mistet en partiel protese med en række 
tænder. Det var ikke det eneste hul, det var ham meget om 
at gøre men dyrt at få lukket.

19. afsnit i Onkel Svends 
jule-feuilleton

Pensionisten kunne godt selv se, at hans julehjerter så meget hjemmelavede ud 
sammenlignet med de andre boders fine ting på julemarkedet.
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Rørbue VVS ApS |Bygge- og anlægsvirksomhed  
Livjægergade 42 |2100 København Ø.  

Telefon 33 15 04 18 |Fax 33 16 04 18 |Mail:info@rorbuevvs.dk

•  Tæt og løbende dialog med samar-
bejdspartnere og kunder

•  Skriftlige og løbende underretninger
•  Løfter og aftaler overholdes
•  Pragmatiske løsninger
•  Aftalesedler på alt ekstraarbejde
•  Åben økonomi
•  Tilsyn med håndværkere
•  DØGNSERVICE

Vi kender humlen  
ved dit hus

Rørbue VVS, beskæftiger sig hoved-

sageligt med større byggesager /ho-

ved-entrepriser, men besidder også en 

velfungerende serviceafdeling med hen-

sigtsmæssig døgnvagt.

 Firmaet beskæftiger p.t. 10 – 14 fag-

uddannede medarbejdere.

 Firmaets tema er: den korrekte pris, 

information til bygherre, logistik og vedhol-

dende tillid. Og erfaring med Humleby-huse.

bebrejdelser.
Han standsede på fortovet ved ind-

kørslen til Küchlersgade og spekulere-
de på, hvordan han kunne tjene lidt til 
julen.

Mens han stod der, blev han ind-
hentet af den berygtede rørlægger, der 
også havde været på Bobs Hytte men 
som han indtil nu havde holdt sig på 
størst mulig afstand af.

”Jeg hørte, at du kom til at jokke 
i dit eget gebis, det bliver en dyr om-
gang”, sagde rørlæggeren.

”Jeg aner ikke, hvordan jeg skal rej-
se penge – det ender med en tandløs 
jul”, svarede pensionisten.

”Du lader bare som ingenting og 
venter til, det bliver frost. Så går du ud 
og pisser en glidebane på fortovet. Der 
falder du så og lader som om, det var 
der, du ødelagde gebisset, så hænger 
regningen på den husejer, der har an-
svaret for det stykke fortov”.

Pensionisten kunne umiddelbart 
godt lide rørlæggerens forslag. Det 
bedste ved det var, at han selvfølge-
lig så ville vælge fortovet uden for det 
hjørnehus, rørlæggeren delte med to 
andre, som vist heller ikke fortjente 
pæne folks respekt.

Problemet var, at det ville være helt 
umuligt at skjule hullet i tandrækken 
for konen for ikke at nævne svigerdat-
teren, som faktisk ejede det hus, hvor 
de boede på anden sal. Svigerdatteren 
var noget stort i politiet, så han ville 
ikke slippe godt fra noget, der lignede 
forsikringssvindel.

Da den berygtede rørlægger var 
gået ind gennem porten til sit eget 
hus, gik pensionisten langsomt videre 
op ad Küchlersgade. 
Modet svigtede ham, da han nåede 
hjem, så han listede ned i kælderen for 
at udtænke en plan, inden han vovede 
sig op til konen på anden sal.

I kælderen slog det ham, at hele 
den store kasse med julepynt, som han 
havde haft stor glæde af sidste år, ikke 
var der mere. Den var røget ud sammen 
med alt, det andet, der var opbevaret 
i kælderen frem til det store skybrud 
den 2. juli.

2. juli stod hele kælderen under 
vand som det var tilfældet hos 77 an-
dre i Humleby. Hvis alle i de 77 huse, 
der havde anmeldt oversvømmelse i 

kælderen til forsikringen, havde haft 
deres julepynt stående i kælderen, ville 
der jo være en skrigende mangel på ju-
lepynt – især af den gammeldags hjem-
melavede slags, som folk netop havde 
det med at gemme år efter år.

Jule-hjerter – hvordan er det lige 
man gør?

Først køber man glanspapir, så klip-
per man, så fletter man, og så klistrer 
man en hank på – hvor svært kan det 
være?

Pensionisten blev pludselig i meget 
bedre humør.

Om få dage var der julemarked for-
an Beboerhuset. Der ville han udstil-
le – og måske sælge – vareprøver på 
gammeldags julepynt, og så ellers tage 
mod ordrer. For han kunne umuligt på 
de få dage nå at lave julepynt nok til at 
imødekomme den store efterspørgsel.

Måske kunne han lave et julepynts-
arrangement for børn i Beboerhuset og   
sætte dem i gang med at flette hjerter. 
Det var jo meget lettere for dem med 
deres små fingre.

– Julen er jo 
hjerternes fest, den 
her idé er der penge 
i – store sorte pen-
ge, tænkte han for-
nøjet.

Skybrud og hoved-
brud
Skybruddet og klo-
akvand i kælderen 
havde i løbet af året 
sat mange tanker i 
gang hos ham. En 
artikel i Nabo havde 
inspireret ham til 
at gå til kommunen 
med et forslag, som 
han selv syntes var 
visionært. Regn-
vand skulle selvføl-
gelig slet ikke i klo-
akken. I hele Hum-
leby var der en na-
turlig hældning ned 
mod Vesterfælled-
vej og Enghavepar-
ken. 

Man måtte for-
holdvis enkelt kun-
ne lede alt regn-

vand ind i vandløb, der kunne løbe ned 
gennem baghaverne i en dertil indret-
tet rende. Rindende vand som i Tivolis 
japanske anlæg  ville gøre noget, som 
nu var et stort problem, til en herlig-
hedsværdi.

I kommunen blev han affejet med, 
at de ikke havde planer om at omdanne 
Vesterfælledvej til en å, som de mente 
ville blive resultatet af hans plan.  Han 
havde derefter fundet på en enklere 
løsning. I Nabo havde der stået noget 
om, at man kunne sikre sig mod kloak-
vand i kælderen ved at få sat en prop i 
for 8-10.000 kr..

En afsindig pris for en prop; – det 
måtte kunne gøres billigere.

Han gik i kælderen og kiggede på 
det toilet, som under skybruddet havde 
været en veritabel geyser af stinkende 
kloakvand. 

Hvis man nu fik støbt en cement-
prop, der var tilpasset toilettet og som 
kunne sættes i ved udsigt til skybrud 
og ellers tages op....

Det måtte være muligt!
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Han gik hen i byggemarkedet på Ve-
sterbrogade og købte en lille pose ce-
ment.

Nu gjaldt det så om at støbe en 
prop, som var til at hive op igen.

Han fandt et gammelt dørhåndtag 
på en hylde i kælderen. Den måtte 
kunne støbes ned i cementen på en 
måde, så der var noget at hive i.

Som en ekstra sikkerhed lykkedes 
det ham at få toilettet tømt for vand.
Så smurte han bunden af toilettet 
med madolie, så cementen ikke ville 
gro fast.

Cementen rørte han til en tyk 
grød, som han hældte i toilettet. 
Håndtaget blev sat i, inden det størk-
nede helt.

Mens cementen størknede regnede 
han ud, at der var sparet 8-9.000 kr.

Hvis han nu var beskeden og nøje-
des med at tage 1000 kr. for sådan en 
prop, så kunne han alene i Humleby 
tjene 50.000 kr. Flere havde vel ikke 
et toilet i kælderen?

Da cementen var hærdet, ind-
så han, at hans opfindelse ikke vil-
le gøre ham rig. Cementproppen var 
urokkelig.

Selv om det bød ham meget imod, 
så han ingen anden udvej end at få 
fat i den berygtede rørlægger. Han 
vidste fra sin kone, at rørlæggeren 
var en stærk mand, og propper i toi-
letter var vel en del af hans fag.

Han fik rørlæggeren overtalt til at 
komme og kigge på en prop, der hav-
de sat sig fast i kældertoilettet. 

Rørlæggerens latterbrøl, da han 
kiggede ned i toilettet, måtte kunne 
høres helt op på anden sal. Heldigvis 
var hans kone ikke hjemme.

Rørlæggeren grinede hele vejen 
hen til Bobs hytte. 

Da pensionisten senere gik ind for 
at få en genstand at styrke sig på, 
blev han skoset af bargæster, der lod 
som om de var meget interesseret i 
hans opfindelse.

Heldigvis var hans kone mere for-
stående, da han kom hjem og måtte 
fortælle hende, at toilettet i kælde-
ren indtil videre ikke kunne benyttes, 
fordi han havde proppet det til:

”Jeg sætter alligevel ikke mine 
ben i den kælder. Det var da en rig-
tig god ide at sætte en prop i, så vi 

FARINELLIS
JULEBUFFET
Mandag den 12. december kl.18.30 
i Beboerhuset

Få en smagsprøve på madklubben Fa-
rinelli, hvis du ikke har været der før 
– og hvis du har, så er det bare om at 
følge traditionen gennem nogle og ty-
ve år og se, hvad venner og medspise-
re har frembragt denne gang.

For at være med skal man nemlig 
medbringe en lille anretning til buf-
fet’en samt egne drikkevarer. Farinelli 
giver en snaps og brød og smør.

Alle er velkomne, og man kan godt 
smutte ud for at holde julekalender i 
sin gade.

Tilmelding på farinelli_mad@
googlegroups.com eller på listen i rø-
ret under Beboerhusets udhængsskab. 
Fortæl samtidig, hvad I tager med af 
spiselige sager, så vi kan koordinere 
delikatesserne.

På gensyn i Farinelli – også til 
hverdag!

ikke længere risikerer oversvømmel-
se”. Konens bemærkning lunede oven 
på ydmygelsen i Bobs hytte.

Julemarkedet skuffede hans for-
ventning. Han måtte indrømme, at 
hans få julehjerter så meget hjem-
melavede ud i sammenligning med, 
hvad  andre tilbød i deres boder. En-
kelte kiggede på hans ting, men da 
de hørte, at han havde tænkt sig at 
tage penge for dem, så smilte de bare 
og gik videre til andre boder. Han fik 
ikke solgt et eneste hjerte.

Nu gik han her så her i en storm-
fuld nat med sit hul i tandrækken 
uden en eneste ide til, hvordan han 
skulle skaffe penge til julegaver, til 
øllet og til dagen og vejen.

Heldigvis tog konen det pænt, da 
han fortalte hende, at han var snub-
let over en hundesnor, fordi en ustyr-
lig hund, der stod bundet foran Net-
to i for lang snor var løbet ind foran 
ham for at snuse til en anden hund.

”Det var da godt, at der ikke ske-
te andet end det med tænderne, og 
du har jo alligevel klaget over besvær 
med din protese. Nu kan du så få la-
vet et, der passer bedre”.

Efter konens trøstende ord fik pen-
sionisten sig en god nats søvn. Da-
gen efter så han lysere på det hele.

Uden for havde stormen lagt sig.
Da han kiggede ud, så han sneen 

dale stille over Humleby.
Længere henne på dagen havde 

sneen lagt et fint hvidt tæppe over-
alt.

Solen skinnede fra en frostklar 
himmel.

Sådan en dag kunne man kun være 
i godt humør.

Trods de ydmygelser han havde 
været igennem, vovede han sig alli-
gevel ind på Bobs hytte for at hil-
se på den yppige servitrice, som altid 
havde været elskværdig, og som hav-
de forsvaret ham, når rørlæggeren og 
andre grinede ad ham.

Han fik en sjælden hjertelig mod-
tagelse – ikke kun fra servitricen men 
også fra de andre gæster.

”Nu skal du høre – stamgæsternes 
spareklub lægger lidt til side hver 
uge, som vi plejer at fyre af på en 

festmiddag ude i byen og en tur i Cir-
kusrevyen eller noget tilsvarende. Det 
har vist sig, at der er mere stemning 
for at holde festen her og få maden 
bragt ude fra.

Det sparer os for en masse penge. 
Og så har vi besluttet at give dig et 
tilskud til nye tænder. For det var vist 
ikke kun din egen skyld, at du trim-
lede ned af barstolen den aften. Der 
var jo en del tummel, og flere var lige 
så højt oppe som dig”.

 Pensionisten var målløs: ”Jeg ved 
ikke, hvad jeg skal sige”, fik han sagt.

”Så lad være med at sige noget, 
du er alligevel svær at forstå så læn-
ge du døjer sådan med de tænder, der 
ikke er der.”

”Jamen så bliver det alligevel en 
glædelig jul”, læspede penesionisten.

”Det gør det i hvert fald”, svarede 
den yppige servitrice.  

Onkel Svend
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Lysene blafrede og strålede i den hvide 
sne og de mangefarvede kryddersnapse 
hin decemberdag i 2010, da vi mødtes 
i gården til Küchlersgade 6. Det hus, 
som vi vil insistere på, rettelig bør be-
tegnes som Lundbyesgade 22. Vi fryg-
ter den dag, da nedre Küchlersgade be-
gynder at holde gadejulekalender og vil 
forsøge at rive Per og Vivi og de andre 
i hjørnehuset fra os.

Vivi frembar yndige småkager, mens 
Per skænkede smagsprøver, og så var 
der jo lomo’en, der havde hængt ude 
under halvtaget og tørret i kulden, og 
som nu blev indtaget i tynde hapser. 
Per havde fundet opskriften i Camilla 
Plums DR 2-program ”Mad der holder” 
og siden passet og plejet dyret. Det 
smagte utrolig godt.

Lomo tilberedes sådan her:
En hel kamsteg uden svær, ca. 4 kg.
350 g groft salt
100 g muscovadosukker
60 g tørret mild chili, mexicansk 

type,  f.eks. Ancho,  Numex colorado 
osv.

1 tsk allehånde
2 tsk muskatblomme
2 spsk sandeltræ
4 spsk røget paprika, fx  Pimenton 

de la Vera
1½ dl alm. paprika
2 hele hvidløg.
Knus alle krydderierne i en morter 

eller food-processor. Smør kødet meget 

grundigt ind i blandingen og lad det 
marinere i mindst en uge i en behol-
der, der kan tåle salt, f.eks. af madeg-
net plastic eller rustfrit stål.

Når den føles fast, skal den tørres. 
Hæng kødet op et sted, hvor det ikke 
regner, og der er masser af træk.

Kødet kan spises i alle stadier af 
tørring og er fantastisk til tapas, sand-
wiches, forretter med tilbehør.

Kage i kalender-døren
Gadejulekalenderne er en ny og fin tra-
dition. Madklubben Farinellis Julebuf-
fet har mange år på bagen, men mad-
glæden er usvækket hos medlemmerne. 
Esther fra Carstensgade 19 kom sidste 
år med en rar julekage efter norsk op-
skrift:

Norsk julekage med hele nødder
”Den holder sig længe i køleskab, og er 
ideel som ’turmat’, skriver Esther,” men 
mindre kan gøre det, den er f.eks. også 
god at servere ved din kalender-hoved-
dør her i december.”

3 æg
2½ dl hvedemel
1½ tsk bagepulver
1½ dl rørsukker
2 dl ananasstykker eller anden frugt
2 af de små pakker med cocktailbær 

eller kirsebær
2 dl hasselnødder
2 dl valnødder
2 dl mandler

evt. lidt appelsinjuice.  
Pisk æggene sammen.  Sigt mel og 

bagepulver i æggemassen. Tilsæt suk-
keret.  Frugten og de hele nødder til-
sættes, og det hele blandes godt.  Til-
sæt evt. lidt appelsinjuice. Dejen må 
ikke være for tør.

Dejen hældes i en velsmurt form og 
bages ved 150 grader i ca. 1½ time.

Gamle familieopskrifter fra Als
Sønderjysk kaffebord er et begreb for i 
hvert fald de ældre af os, som ser for 
os svulmende lagkager, fedtkager og 
knæpkager, bjerge af æbleskiver og ... 
”Du ved godt, at man putter svesker i 
æbleskiver, ikke?” sagde Agnes forle-
den. Hun bor i Lundbyesgade 7, men 
stammer fra Als. Jeg nænnede ikke at 
sige hende imod. 

Agnes’ mor er 90 år og bor stadig 
på slægtsgården. Indtil for få år siden 
bagte hun hvert år til jul 8-10 slags 
småkager med en grundstamme af de 
klassiske julesmåkager, og derudover 
kunne der eksperimenteres. Agnes har 
mange af moderens årlige oversigter 
over julebagværket, med kommenta-
rer. Én kage var uomgængelig: Strief-
torte, hvad der er sønderjysk for stribet 
kage. Nu bager flere i den yngre gene-
ration ”Ilses julelagkage”, som er me-
get holdbar og bliver helt konfektag-
tig. Opskriften er til en kæmpe portion, 
men mon ikke man kan lave en mindre 

LOMO, STRIEFTORTE OG 
NORSK JULEKAGE
Tradition og globalisering i Humlebyboernes juleopskrifter

Lomo
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udgave. Der skal bare være mindst 10 
bunde.

Strieftorte
Grunddej:
8 æg
1 pund margarine
1 pund sukker
1 pund hvedemel.
Røres som sandkage: Æggeblom-

merne røres hvide med sukkeret, melet 
blandes i, og de stiftpiskede æggehvi-
der vendes heri.

Fyld 1:
1 pund nougat
4 æggeblommer
125 g piskefløde

50 g smør til indfedtning af gryden
Dette røres sammen i gryden over 

svag varme, indtil det danner en blød 
dej.

Fyld 2:
1 pund marcipan
4 æggehvider

125 g piskefløde
Røres sammen i gry-

den over svag varme, 
indtil det danner en 
blød dej.

Fyld 3:
2 pund hindbærmar-

melade.
Grunddejen smø-

res ret tyndt ud på 5-6 
smurte bageplader og 
bages i 8 minutter ved 
200 grader. Efterhånden 
som de er bagt, skæres 
bundene over i halve, 
så der bliver 10-12 bun-
de, der lægges sammen 
med skiftende fyld, der 
også smøres ret tyndt 
ud, begyndende med 
fyld 1 og så fremde-
les. Resultatet bliver 
en høj, firkantet lag-
kage, som først skæres 
ud i brede ”bånd”; disse 
skæres i tynde skiver. – 
Man skal sætte en halv 
dag af til at lave Strief-
torte, mener Agnes.
Moderens pebernødder 
er bittesmå og adskiller 
sig totalt fra de kede-
lige fra supermarkedet, 
mest i smag, men også 
i formen; de skal nemlig 
ikke trilles runde.

Pebernødder
500 g mel og 3 tsk 

bagepulver sigtes sam-
men. Tilsæt evt. 1 kniv-

spids paprika. 250 g smør, ½ stang 
vanilje, 125 g melis og 2 æg røres sam-
men. Det hele æltes sammen til en 
dej, der hviler 1 time. Dejen rulles ud 
med en smule mel i en ½ cm’s tykkel-
se, skæres i strimler og derefter i små 
”nødder” på ca. ½ cm. Fylder 4 plader.

Bages ved 225 grader i 5 minutter.

Chokoladekringler til at hænge på 
træet

125 g smør og 400 g melis røres 
sammen. 3 æg røres i, et ad gangen. 
100 g kakao sigtes i sammen med 1 ba-
gepulver (6 tsk) og 500 g mel. 4 spsk 
fløde tilsættes.

Dejen trilles i pølser af tykkelse som 
en kuglepen og formes til kringler. Ba-
ges ved 200 grader i ca. 10 min. Pens-
les, mens de endnu er varme, med en 
glasur, bestående af 1 æggehvide rørt 
med 125 g flormelis.

Sæt røde bånd i kringlerne og hæng 
dem på juletræet.

På gården blev der også lavet kon-
fekt, tre store lågfade fulde, alle skulle 
jo have noget, også naboer og venner. 
Men det er en anden historie. Måske til 
næste år?

Sidsel Jacobsen
Lu 4,1



BEBOERBLAD FOR HUMLEBY • DECEMBER  2011

15

Drama i baghaven
Om morgenen mandag den 21. novem-
ber oplevede vi et drama fra det virke-
lige liv i haven til vores hus på Vf30. 
En spurvehøg havde fanget en gråspurv 
– selve fangsten overværede vi desvær-
re ikke – og sad på den brostensbelag-
te terrasse, af venner kaldet Lille Bo-
denhoffs Plads, ved plankeværket ind 
til genboen. 

Gråspurven var stadig ret hel, da vi 
blev opmærksomme på spurvehøgen, 
og det var interessant at se, hvordan 
fuglen gik til måltidet. Der var ikke 
tale om afslappet at nyde delikatessen. 
I lang tid åd den slet ikke, men så sig 
bare årvågent om. Vi blev hurtigt klar 
over, at det ikke var os, den var op-
mærksom på, så vi kunne frit studere 
den i vores kikkerter, og så fik vi den jo 
virkelig tæt på. 

Da den var blevet enig med sig selv 
om, at der var tilstrækkelig fredeligt, 
begyndte den at æde - huggede lynhur-
tigt ned i byttet med næbbet og så sig 
så igen vagtsomt om. 

Efter et langt stykke tid på den måde 
fløj den pludselig op på plankeværket 
ind til Lise, Lu13 og fortsatte uforstyr-
ret måltidet der. Men så havde et an-
tal skader åbenbart fået rottet sig sam-
men, for pludselig sad der skader på de 
nærmeste skorstene både i Lundbyes-
gade og på Vesterfælledvej, jeg talte 
ni. De skræppede og larmede, som de 
har for vane, og gjorde nogle klodse-
de forsøg på at skræmme spurvehøgen 
væk. Sådan rigtige loops ned i hovedet 
på den, som mange andre fuglearter 
mestrer, blev det ikke til. Nu er husska-
den også en ret så ubehjælpsom flyver, 
hvilket efter sigende er en af årsagerne 
til, at den ikke findes på mange dan-
ske småøer – Sejerø for eksempel. Og 
den er meget sparsom på Lolland-Fal-
ster. De feje hunde tør ikke flyve langt 
over åbent vand. Alt imens skaderne 
var der, sad spurvehøgen fuldstændig 
ubevægelig og så – set med menneske-
øjne – totalt uberørt ud. Den ikke så 
meget som skævede til dem.  Skader-
ne gav da også efter kort tid op, og 
spurvehøgen fortsatte med at æde grå-

spurven, som nu var halvt fortæret. Jeg 
skulle lige til at vende mig væk fra vin-
duet og gøre mig nyttig, da den røde 
kat, som holder til heromkring,  kom 
på banen! Som et lydløst rødt lyn kom 
den springende, og spurvehøgen nåede 
kun i allersidste øjeblik at lette og fly-
ve væk – medbringende byttet i fanger-
ne! Vi blev bekræftet i, hvad vi havde 
studeret, at det var en ungfugl, en så-
kaldt juvenil, ellers burde den vel have 
bemærket katten noget før. Katten må 
helt sikkert have luret længe. Desværre 
fik den ikke noget ud af sit mod og sin 
hurtighed, men blev længe ved at snu-
se rundt oppe på plankeværket, hvor 
der lugtede så skuffende skønt af frisk 
gråspurv.

Til dette drama er der at tilføje, at 
spurvehøgen er en naturlig del af den 
danske fauna og et naturligt led i fø-
dekæden, at dens revir er stort, så den 
aldrig ”overfisker”, og at der i fuglebe-
stande, der bliver for store og tætte, 
tyndes ud af andre årsager, smitte osv.

Kina   

Skaderne måtte - som de klodsede fly-
vere de er - se til, mens spurvehøgen 
åd sit bytte. Da katten kom farende, 
var fuglen fløjet.
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En anonym kilde har skænket dette gamle bil-
lede af et hus i Humleby. Med gaven følger en 
opfordring til at udskrive en jule-gættekonkur-
rence:
Er det dit hus? Eller naboens?

Kan det være en hjælp at få at vide, at giverens 
mor er født i huset i 1911, og at familien i 1914 
købte grund på Bangsbovej i Vanløse, der blev 
udstykket? I 1928 byggede de villa på grunden 
og flyttede fra Humleby. Har der været ejerskifte 
i dit hus i 1928?
Tag et julekig på din husfacade og i husets an-
naler. Du kan gøre krav på billedet, hvis du får 
en velbegrundet mistanke om, at det nu er dig, 
der kan nyde udsigten fra de selv samme vindu-
er. Aflever din begrundelse til Nabo inden 24.12 
og glæd dig til det nye år, hvor billedet vil gå i 
arv til husets oprindelige beboere.
Præmien, en flaske god rødvin, vil gå til den 
humleby-boer, der først identificerer huset, ejer 
eller ej, så alle kan hermed ønskes God Facade-
jagt i de lyssmykkede decembergader.
Husets identitet er kendt af giveren og vil blive 
afsløret i næste nummer af Nabo.

Prøv en tandlæge, der viser dig fotos af dine tænder.
Så ved du hvad vi taler om.
Professionel behandling med overblik.
– Og byens sødeste klinik-asistenter.
 Ib Kæseler, tandlæge

Dit hus – eller måske 
din nabos?
Giv os gade- og 
husnummer og vind en 
flaske god rødvin
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JULEBANKO

Torsdag d. 8. dec. kl. 20
Spændende spil

med flere vindere 
end tabere

GODE GAVER FRA LOKALE BUTIKKER
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Denne artikel henvender sig ikke til 
dem, der ved alt om fremløb og retur-
begrænser og sommerventiler – den er 
til alle os, der bare lukker op for ra-
diatorerne om vinteren og lukker dem 
igen til næste sommer. For det kører jo 
af sig selv.

Det gør det bare ikke. Den sandhed 
gik op for Inger Nielsen, Je 30, og kas-
serer i Husejerforeningen, da hun på et 
tidspunkt registrerede, at hun i flere 
år havde betalt fra 1000 op til 1600 
kroner ekstra på fjernvarmeregningen. 
Korrektion for afkøling, hedder posten. 

Det handler om, at fjernvarmevær-
ket skal have køligt vand retur, når 
vandet har været ude og cirkulere i vo-
res rørsystem. Vandet er 60-70 grader 

varmt, når det kommer ind i husene og 
må højst være 34 grader i gennemsnit, 
når det løber ud igen. Ellers skal værket 
betale for den afkøling, der er nødven-
dig, når vandet skal transporteres over 
store afstande og ikke må miste for me-
gen varme.

»Så var det, jeg for alvor begyndte 
at finde ud af, hvordan vores fyr funge-
rer«, siger Inger, som nu tjekker fyret 
cirka hver 14. dag, fører skemaer over 
vandtemperaturen og i det hele taget 
følger med i alle funktioner. 

»Det kræver, at man læser en brugs-
anvisning – hvis man ellers kan finde 
den – eller får en VVS-mand til at gen-
nemgå fyret og sætte sedler på hver 

enkelt del, så man ved, hvor man skal 
regulere. Der findes et tilbud for tiden 
på 1000 kroner for sådan en grundig 
undersøgelse«.  

Hjemmeside vejleder om energispild
Inger Nielsen har kontakten til andre 
byggeforeninger som sit område i Hus-
ejerforeningens bestyrelse, og hun sid-
der i en tværgående energigruppe for 
byggeforeningerne. 

Her er man i gang med at udarbejde 
en hjemmeside med titlen ’Byggefor-
eningsenergi’, som vil handle om både 
fjernvarmen og om isolering af vore 
huse. Her vil også være et skema, som 
gør det nemt at følge med i det varme 
vands tilstand. 

Hjemmesiden vil være klar først 

Bliv venner med dit fyr
Du kan både spare penge og CO2 ved at lære dit fjernvarmeanlæg bedre at kende
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Grønlunds Alle18, 
2610 Rødovre.

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

Tlf.: 28 19 60 40

i det nye år. Og vi kan hjælpe hinan-
den med god fyringsøkonomi under 
alle omstændigheder, mener Inger, som 
gerne vil læse beretninger i Nabo fra 
andre husejere, ’Mig og min varmecen-
tral’, kunne serien hedde. 

»Og måske er der andre i Humleby, 
der vil være med i en lokal energigrup-
pe, hvor vi kan udveksle erfaringer«?.

edel  

Det betaler sig at sætte sig ind i, hvordan fjernvarmesystemet 
fungerer. Inger Nielsen har lært, hvordan hun sparer op til 1600 
kr. om året uden at huset af den grund bliver koldere at ophol-
de sig i.



Leje af beboerhuset

Onsdag den 7. december kl. 20.
Håndarbejde i Beboerhuset.

Torsdag 8. december kl. 20
JULEBANKO
i Beboerhuset.

Mandag den 12. december kl. 18,30
Farinellis julebuffet. Alle der medbringer 
en lille anretning er velkomne. 
Tilmelding se s. 12.

Tirsdag d. 13. december kl. 16 - 19. 
Reception i Beboerhuset for bogen
”Trædesten - Fortællinger om ID-psykoterapi.
Bogen har seks forfattere, en af dem er
Lene Skou Jensen, Freundsgade 11.

Nytårsaften i Beboerhuset. 
Åbent hus efter kl. 24.

Tirsdag 10. januar kl. 20
René Bo Hansen præsenterer sin nye film
Fortællingen om Rosa

Humleby-kalender

Beboerhuset ejes af Beboerforeningen og kan kun le-
jes af Beboerforeningens medlemmer hos

Jette Poulsen, Carstensgade 15, 1.

Telefon: 26 27 72 15 

e-mail: jettep2001@hotmail.com

Det er gratis at benytte beboerhuset til fælles arran-
gementer i Humleby, ex spiseklub, filmklub osv.

Til private fester koster det 200 kr. fredag, lørdag el. 
søndag/helligdag og 50 kr. på hverdage.

Leje gælder fra kl. 10 til næste dag kl. 10. Lejen betales for-
ud, og bestillingen bliver først ført ind i kalenderen, når lejen 
er betalt. 

Beboerhuset kan ikke lejes to dage i træk.

Det medlem, der lejer Beboerhuset, skal være til stede ved ar-
rangementet og er ansvarlig for deltagernes opførsel. Der må af 
hensyn til naboer og husets beboere kun spilles musik i Beboer-
huset ved arrangementer, hvortil der er adgang for alle medlem-
mer af Beboerforeningen. Akustisk akkompagnement til sange 
ved private fester er dog tilladt.

Ønsker man at leje beboerhuset til erhversbrug, ex firmamø-
der, salgfremstød eller lign., retter man henvendelse til vicevæ-
reten. 

Hver mandag kl. 19. Fælles spisning i Madklubben 
Farinelli. Tilmelding ved at skrive sig på liste, der fin-
des i et rør under Beboerhusets udhængsskab.

Hver fredag kl. 17. Gymnastik i Carlsbergs gymna-
stiksal for de mindste og de lidt større sammen med 
forældre.

1. onsdag hver måned kl. 20. Håndarbejde i Bebo-
erhuset.

Affald.
Haveaffald - 22. marts 2012.

Storskrald - 7. februar.

Elektronik - 7. februar.


