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Ansvarhavende redaktør for dette nummer: Gunni Busck, Carstensgade 40 - 29 88 23 37 

I redaktionen er desuden:
Andrea Tryggvadottir, Jerichausgade 39 – 4043 6669
Kina Bodenhoff, Vesterfælledvej 30 – 26 23 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
Niels Henrik Sigsgaard, Küchlersgade 4 - 28 19 26 33

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 – 20 64 67 69
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

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

 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

Næste nummer af Nabo kommer den 5. okto-
ber. Deadline for indlevering af indlæg er den 28. 
september. Indlæg sendes til: nabo@humleby.dk 
eller afleveres til et af redaktionsmedlemmerne.

På denne plads slog Nabo i sidste et nummer 
et slag for solceller på egnede tage i Humleby. 
Alt tyder på, at det er nødvendigt at handle 
hurtigt, hvis vi vil med på vognen, inden po-
litikerne bag det nye energiforlig bliver pres-
set til at ombestemme sig af skatteydere, der 
ikke råder over  egnede tagflader. 
Der installeres allerede nu knap 500 private 
solcelleanlæg om ugen. Leverandørerne kan 
dårligt følge med. 
Vi, der ikke er med på vognen, betaler ca. 170 
øre pr. kWh i tilskud til de nye solcelle-eje-
re uden at få noget til gengæld. Desuden får 
ejerne store skattefordele, som vi andre selv-
følgelig også må betale for. Bl.a. er udgifter til 
håndværkere m.v. fuldt fradragsberettigede.
I kontanter betyder ordningen desuden, at 
solcelle-ejeren slipper for afgifter og moms af 
ca. 6000 kWh om året. Det bliver til ca. 10.000 
kr., som vi andre skal betale over el-regnin-
gen.
Ordningen forklares på den måde, at solcel-
ler får el-måleren til at løbe baglæns, når so-
len skinner. Solcelle-ejeren får samme pris for 

den strøm, der leveres til nettet i dagslys, som 
skal betales for den strøm, der forbruges efter 
solnedgang, hvor der er meget mere brug for 
strøm. Der er nok grænser for, hvor længe den 
fidus får lov at fortsætte.

Det kan virke  urimeligt at forgylde solcelle-
ejere på den måde, men der er en rimelighed 
i at belønne folk for at investere i vedvarende 
energianlæg.
Kloden brænder sammen, hvis vi fortsat fyrer 
med kul og olie i samme omfang som nu. 
I stedet for at blive forarget over, at hurtige 
husejere bliver forgyldt, synes jeg, vi skal væl-
ge hurtigst muligt selv at lade os forgylde.
Æstetikken bliver ikke noget problem. Ud over 
Küchlersgades sydside er der masser af sol på 
de af tværgadernes tagflader, der vender mod 
gårdsiden. 
Se f.eks. på Brugsens energi-selskab OK’s hjem-
meside. www.ok.dk og se, hvordan det ser ud, 
og hvad vi kan få ud af det.
Gunni.

På høje tid at komme med på 
solcelle-vognen
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Én du kan stole på

Erfaring med Humleby

Pilegaardens Murerentreprise
v/ René Christensen

Tyvelsevej 68
4171 Glumsø

Mobil . 40914230
pilegaardens@2night.dk

Hele bestyrelsen stiller op igen
For første gang i Beboerforeningens historie:

Beboerforeningens bestyrelse: Begga, Ulla, Ejvind (bag lampen), Tine, Jesper, Jørgen, Hatla og Gunni (bag kameraet). Des-
uden er beboerhusets beboere - Jette, Jesper og Heidi - med i bestyrelsen. I forgrunden til højre viser Jens Lauritsen fra Hus-
ejerforeningens bestyrelse, hvordan www.humleby.dk er udviklet til en hjemmeside, som beboerforeningen får stor gavn af.

Generalforsamlingen i Beboerforeningen 24. oktober kan blive den kedeligste nogensinde. Alligevel lover 
den gode stemning i bestyrelsen godt for det næste år. Der er meget på programmet. Se bagsiden.
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»Hvor er dronningen, hvor er dronnin-
gen?«. Inger Nielsen bøjer sig over bi-
stadet i baghaven til Jerichausgade 30 
og pirker blidt med en handskeklædt 
finger ned i mylderet af kravlende bi-
er på en af de 9 vokstavler i det grøn-
ne bistade. 

»Pyh, der er hun«. Hun er større 
og tykkere end de andre, forsynet med 
en skriggul plet på bagkroppen, og i 
sæsonen lægger hun 2000 æg om da-
gen – på én eneste befrugtning, der til 
gengæld udføres af op til en halv snes 
hanbier under et par parringsflugter.

Det er dronningen, der holder sam-
men på familien, og hun skal nødigt 
flyve væk, for så følger et stort antal 
af bierne efter. Først når hun efter to-
tre års æglægning, stadig på den ene 

befrugtning, er blevet træt og slunken, 
bliver hun kasseret og erstattet med 
en nyindkøbt dronning, som helst skal 
være fredelig. Hvis hun er aggressiv 
smitter det af alle stadets bier. 

Det er Inger Nielsens bistade num-
mer to, det første står i hendes kolo-
nihave i Gladsaxe og blev sat i gang 
omkring 1. juli. Humleby-bierne ankom 
15. juli og var en familie på 3-4000 
plus en fredelig dronning. Nu er der 
omkring 10.000, anslår Inger Niel-
sen, og de skulle gerne være blevet til 
60.000 til næste år, et normalt antal 
for et bistade. 

»Til den tid skal vi høste noget hon-
ning. Her i vinter skal de selv behol-
de det, de har produceret«, siger Inger, 
der kan se frem til at høste 40-50 kg 
honning om året på ét bistade. Hun er 
registreret som biavler og har gået på 
kurser i biavlerforeningen for at lære 
de mange finesser i sin nye hobby, der 
fylder ikke så lidt i hendes hverdag: Så 
skal der fodres med sukkervand, så skal 
der sprøjtes mod mider, så skal man 
holde øje med, at vokstavlerne udvikler 
sig, som de skal.

Hun er kun blevet stukket et par 
gange. »Bier stikker faktisk ikke, hvis 
man lader dem være i fred, og de ikke 
er sultne. De sætter sig heller ikke på 
syltetøjsmaden – det er hvepsene«.

Inger tilbringer en del tid på bænken 
ved siden af bistadet i baghaven. Det 
er dybt beroligende at sidde og kigge 
på bier, der flyver til og fra, nye bier 
der klumrer sig ud på deres første tur, 
fremmede bier, der bliver afvist ved dø-
ren, bier der danser på flyvebrættet for 
at fortælle de andre, hvor der er sær-
lig god mad at hente. »Erfarne biavlere 
kan høre på summelyden, hvordan bier-
ne har det«, siger hun.

Hvad skal der stå på de mange glas 
honning, der kan ventes leveret fra 
Humlebys første bistade? ’Humlebier’ 
duer jo ikke. »Jeg tror, der bare skal stå 
’Honning fra Humleby’, siger Inger.

Som i parentes bemærket ikke er 
Humlebys eneste biavler. Francisca og 
David Duhalde i Carstensgade 78 har 
også bier, men deres stade står i nabo-
erne Lone Haugmarks og Niels Jensens 
kolonihave på Pile Allé.

edel 

Humlebybierne er landet
I haven bag Jerichausgade 30 står Humlebys første bistade. 

Danmarks vilde 
bier er udryddet 
af mider og af 
mangel på mang-
foldighed i land-
bruget.
At der stadig fin-
des bier skyldes 
alene biavlerne, 
der har en mod-
gift mod miderne.
Humleby er ideel 
til biavl med sin 
blomsterrigdom 
og store parker 
og haveanlæg i 
nærheden.

Røgtobak får bierne til at falde til ro. 
Inger Nielsens bier styres i øvrigt af en 
fredelig dronning.

Fakta
Et nyt bistade koster omkring 4000 
kr., et brugt kan fås for 800. En bi-
familie koster 350 kr., en heldragt 
med hat og slør 300 kr, handsker 
200, en røgpuster der bruges til at 
holde bierne rolige, 375 kr.
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Humlebybierne er landet
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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

 – Reparationer

 – Nye cykler

 – Brugte cykler

 – Håndbyggede cykler

Vesterfælledvej 66 kld.
1750  København V

Tlf. 20 41 41 66

Kloakprojektet:
Som I sikkert har bemærket er Per 

Aarsleff i fuld gang med kloakarbejdet.
Det drejer sig om den del af pro-

jektet som Københavns Energi står for 
sammen med Husejerforeningen, nem-
lig Strømpeforing fra gadens hovedled-
ning ind til en-meter-brøndene i forha-
verne.  I Jerichausgades ” bare ende ” 
hvor der ikke er forhaver, til skellet dvs. 
i praksis 30 cm ind under huset.

Igangsætningen af forundersøgel-
serne samt nødvendige følgearbejder 
forløb hurtigere end forudsagt og er al-
lerede udført – Strømpeforinger i Je-
richausgade, Freunsgade og Küchlers-

gade forventes stadig at finde sted i 
ugerne 36 til 39 med efterfølgende kon-
trol i uge 40

Alle øvrige gader i Humleby i foråret 
2013, herom besked senere.

Arbejdet med strømpeforing, hul-
skæring og oppustning med damp, sker 
med robot uden opgravninger men Ar-
bejderne kræver store biler. Derfor be-
der vi alle respektere, at der er par-
keringsforbud i de berørte gaderne så 
længe arbejdet pågår.

De næste år udføres strømpeforing 
af de resterende rør fra en-meter-brønd 
til hus, som ABC står for.

Skat oplyser, at der ikke kan opnås 
håndværkerfradrag for TV-inspektion.  
Der er fuldt fradrag for kloak- og afløbs-
arbejder men kun i indeværende år.

Vi har fået nyt forsikringsselskab
Husejerforeningen har modtaget Co-
dans varsel om mere end 30% præmie-
stigning. Forhøjelsen var primært be-
grundet i sidste års skybrud og øgede 
udgifter til genforsikring. Bestyrelsen 
var ikke tilfreds med stigningen og be-
sluttede at indhente alternative tilbud. 

Det viste sig, at vi kunne opnå et 
mere attraktivt tilbud fra Gjensidige, 
der eliminerede hele stigningen. Efter 
noget tovtrækkeri er det aftalt, at for-
sikringen er flyttet med virkning fra. 
01. 07. 2012

Nyt policenummer hos Gjensidige er 
: 3366973. Skader kan anmeldes pri-
mært på www.gjensidige.dk ( under er-
hverv/bygning) eller telefon 70109009 

Mere information om forsikringen og 
hvordan du skal forholde dig i forbin-
delse med skader findes på http:/hum-
leby.dk/dit-hus/husforsikring/. Her vil 
også police og betingelser kunne findes 
om kort tid.

Mere støj fra Carlsberg
De øgede aktiviteter på Carlsberg 

afstedkommer støjgener. Bestyrelsen 
har løbende kontakt med de forskelli-
ge aktører og holder møder med Carls-
bergbyens repræsentanter. Lydniveauet 
kontrolleres af Københavns kommune,  
bestyrelsen påtaler i de aktuelle til-
fælde generne og finder det mest for-
målstjenligt at opretholde en god dia-
log med den store nabo og deres lejere.

Søndag den 9. september afholdes 
” Danmarks nationale Store Byttedag ” 
ved siden af sommermarkedet på Carls-
berg. I den forbindelse vil en DJ spille 
det meste af dagen, også i den anled-
ning har bestyrelsen opfordret til hen-
syntagen.

Nedrivning af Ny Tap forventes at gå 
i gang i efteråret, det kan næppe undgå 
at afstedkommer store støjproblemer.

Husejerforeningen orienterer
Om kloakprojekt, om skifte til nyt forsikringsselskab og varsel om støjgener
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Formand
Gustav Jensen
Jerichausgade 12
Tlf.: 61 71 79 13
Mail: GustavJensen@gmail.com
Ansvar: Kontakt til beboerforeningen  

 - Kontakt til andre byggeforenings-  
 kvarterer

Suppleant :Gader – Gartner - Lege-  
 plads 

Udvalg :  Carlsberg  -  Fremtidige    
 tilskud til Beboerforening og Nabo.

Næstformand
Per Skovgaard Andersen
Küchlersgade 57
Tlf.: 40 25 02 18
Mail: psa@ef.dk
Ansvar :  Kloak / Forsyningsnet
Suppleant : 
Kontakt til beboerforeningen
Udvalg : Carlsberg

Kasserer
Inger Nielsen
Jerichausgade 30
Tlf.: 51 92 53 62
Mail: inger@humleby.dk
Ansvar :  Gader - Gartner  -  Legeplads
Suppleant :    Kontakt til andre byg-  

 geforeningskvarterer
Udvalg:   Byggeforeningsenergi 

Bestyrelsesmedlem
Per Vesterberg
Küchlersgade 6, st
Tlf.: 33 79 88 08 / 29 23 51 11
per@humleby.dk
Ansvar: Kontakt til gaderepræsen- 

 tanter
Suppleant :  Hjemmesiden  - Mail 

 administration 
Udvalg :   Trafik på Vesterfælled- 

 vej og Ny Carlsberg Vej

Bestyrelsesmedlem
Brian Jensen
Carstensgade 4, st.
Tlf.: 40 61 90 27
Mail: brianjensen1@me.com
Suppleant: Lokalplan / Forsikring
Udvalg: God byggeskik i Humleby 

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

-  Ansvar: Forsikring

Bestyrelsesmedlem
Jens Lauritsen
Jerichausgade 45
Tlf.: 33 22 01 11 / 21 95 04 74
l@uritsen.dk
Ansvar: Hjemmeside -  mailadmi- 

 nistration
Suppleant :   Parkeringsordning –  

 Kloak / forsyningsnettet   
Udvalg : Trafik på Vesterfælledvej  

 og Ny Carlsberg Vej   

Bestyrelsessuppleant
Morten Eriksen
Jerichausgade 36
Tlf.: 33 24 04 25 / 51 56 99 32
morten-eriksen@hotmail.com
Ansvar : Parkeringsordning
Suppleant : Forsikring

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

 Salg af Humleby 120 år
Udvalg: God byggeskik i Humleby

K o n t a k t a d r e s s e r :
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En herlig 
Humlebyfest
med pænt 
underskud

Omsætningen ved dette års 
gadefest nærmede sig de 
100.000 kr. Med så meget på 
spil er det fint at komme ud af 
det med et underskud på un-
der 4000 kr..
Meningen med festen er ikke, 
at det skal give overskud. Der 
skal tvært imod være fest for 
alle pengene.
Det blev der i år, hvor vejret 
var ideelt. Varmt nok til at 
være ude hele dagen og afte-
nen med, men ikke så varmt, 
at det fristede nogen til at ta-
ge til stranden.
Fin fest. Helt igennem. 

Humlebyfestens attraktion var i år kloven Benny Schumann. Han var alle pengene 
værd. Trods sin høje alder (snart 70) lavede han håndstand på en arm, og han fik 
seks skåle til at rotere på pinde samtidig med at seks andre skåle dansede på bor-
det. En imponerende fysisk præstation. 
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Regnskab for gadefesten 2012  
 
 Udgift Indtægt Overskud
Baren   25542,80 29245,55   3702,75
Mad    28518,31 34440,00   5921,69
Loppemarked    9445,50   9445,50
Musik i alt  14100,00     -14100,00
Opsætning af stillads 7000,00     -7000,00
Børneunderholdning 8082,36 1710,00   -6372,36
Anna's lotteri & ishus 3449,00     3449,00
Kagekonkurrence  0,00  1670,00   1670,00
Fakkeloptog   0,00  543,00    543,00
Flæskebanko  1301,50 1814,00   512,50
Transport borde - stole 983,00     -983,00
Køb af et Pavillon telt   727,95     -727,95
Ialt   86255,92 82317,05   -3938,87

Benny Schumann viste me-
get andet end imponerende 
artisteri. Han var morsom, 
og han havde et utroligt tag 
på børn.

Flere fest-billeder på de 
næste sider.

Temaet for årets kagekonkurrence var 
fugle.
T.v. viser My en kage med pingviner, på  
det hastigt smeltende Antarktisk.
Herover en fuglerede med æg lagt af en 
sjælden fugl, der lægger marcipanæg.

En nøgternt oplysende kage, 
som smagte himmelsk.
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indi-rock-bandet ”Camera Crew”, spillede egne produktioner, med Humle-
by-pigen Solveig Ringhof i front.

Parkeringsfarce i Ernst Meyers Gade
Bent Gudme har fået en parkeringsbøde for at stille sin motorcykel netop der hvor den står på billedet, fordi den står  for tæt 
på hjørnet. Han har også fået en bøde for at stille den inden for det afmærkede felt til biler. Eneste lovlige plads er åbenbart 
på fortovet.  Parkering København har nu medgivet Gudme, at hans valg af P-plads er hensynsfuld og fornuftig og har derfor  
valgt at kridte en bås op til ham. Dermed ”lovliggør” Parkering København ulovlig parkering for tæt på hjørnet.  Gunni.
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Mads mangler plads

Vores søn Mads, 26, journalistelev, ikke-ryger, sød fyr, savner desperat et sted at bo. Er der nogen, 
der har en etage eller deromkring? Møbleret eller ej, men med køkken, for han elsker at lave mad.

Ring Edel & Petter, LU 8, tlf. 33 23 26 59    eller Mads, 60 81 71 81

Louise Preisler Band var for-
rygende og fik med smittende 
energi den yngre del af pub-
likum op på tæerne og ud på 
dansegulvet.
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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

66
vesterfælledvej
værkstedsbutikken

ShopArt
kunst og

kunsthåndværk

fotografi

skulptur

salg
produktion

og undervisning
Tlf.: 3331 1993

Siden 2005 har Beboerforeningens be-
styrelse udpeget årets æresborger i 
Humleby – en person der med en god 
idé eller en uegennyttig indsats har 
gjort Humleby en tjeneste.
1.   2005    Henrik Ledet, K53, for or-
ganisering af gadefesternes madkø, så 
der er ro, orden og mad til alle.
2.   2006    John Woldfrom, K14, for 
at have lært Humlebys børn klassiske 
børnelege.
3. 2007  Lone Haugmark, C54, for 
sit vedholdende arbejde med  at gøre 
Humleby grønnere og haverne pænere.

4. 2008 Simon Th. Dreyer, J14 og Ja-
kob B. Eriksen, K51, for at stifte Hum-
leby Idrætsforening. 
5.  2009   Anna Tovborg, B18, for gang 
på gang at finde på noget, der styr-
ker gadefestens og Beboerforeningens 
økonomi.
6.   2010   Svend Erik Pedersen, K 6, og 
Morten Lyster, B 10, for at ordne strøm 
til gadefesten hvert år.
7.   2011    Peter Whitta, K49, for gang 
på gang at spille selv og for at lære un-
ge Humleby-musikere op.
8.   2012   Susan Lüth Hedegaard, for-

Humlebys æresborger 2012
Susan Lüth Hedegaard

Fortjent hæder til Susan, fordi hun har 
fået Humlebys børn til at skabe fine 
billeder.

di hun flere gange har formidlet sine 
evner med lærred, farver og pensler til 
Humlebys børn. 
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Hvordan ser der ud under dit hus? Myld-
rer rotterne i kloakrørene, siver vandet 
både her og der, og hvad kommer det 
til at koste den enkelte husejer, når 
Humlebys kloakker i de kommende må-
neder og år skal bringes op til et nyt 
århundredes standard? For én ting er 
den kommunale indsats med strømpe-
foring fra hovedledningen ind til brøn-
dene i vores forhaver, en anden de klo-
akrør der ligger inde under vores huse 
og i vores baghaver. Hvor vi selv skal 
betale for eventuelle udbedringer.  

ABC kloak & ejendomsservice, der 
står for renoveringen fra gadebrønde-
ne og ind til husene, har sendt os et 
sommertilbud med fem forskellige mu-
ligheder, fra TV-inspektion af samtlige 

kloakledninger under huset formedelst 
2500 kr. til et uforbindende tilbud om 
en personlig gennemgang med tilbud 
på udbedringer. Og hvad skal man væl-
ge? 

Husejerforeningens kloakansvarlige, 
Per Skovgaard Andersen, K. 57, vil ikke 
begive sig ud i rådgivning: »Der er 239 
forskellige kloakker i Humleby, og det 
er umuligt at sige, hvad hver især har 
behov for«.

Claus Palskov fra ABC Kloak & ejen-
domsservice er mere kontant: »Vi laver 
kun det, der er nødvendigt og aldrig 
uden en dialog med husets ejer. Hvis 
man ikke har nogen kloakledning un-
der huset, kan vi selvfølgelig ikke un-
dersøge den – men faktisk har de fleste 

to ledninger, én man kan se og én, man 
ikke kan se«.

ABC har foretaget en del stikprøver i 
forbindelse med de kommende renove-
ringer af vores kloakker. Og det er arti-
ge ting, der er kommet for en dag:

»Ud af 39 stikprøver fandt vi reelle 
fejl på de 38 – tre af dem havde rotter 
i kloakken. Og ingen af de eksisterende 
tegninger af husenes kloaksystem pas-
sede«, siger Claus Palskov, som råder os 
til at få alle kloakker undersøgt, så vi 
ved, hvor eventuelle fejl findes.

»Og som før sagt: Vi laver ikke no-
get uden at spørge om lov«.

edel

Hvad gemmer der sig 
i kloakrørene?

Firmaet Aarslef gennem-fotograferer og spuler Humlebys kloakrør, inden de bliver foret eller ersttatet med nye rør, så spilde-
vandet løber, som det skal og så rotter ikke kan finde vej op til overfladen eller ind i husene.
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Carlsberg smider sig selv ud 
og flytter på kontor-hotel
Det kommende byg-
geri på Carlsberg-
grunden har tvun-
get Carlsberg til at 
rømme de fine kon-
torer på Vesterfæl-
ledvej. 
De ansatte skal nu 
være i et åbent 
kontorlandskab, 
som bliver indrettet 
i Copenhagen Euro-
pe Centers kontor-
hotel.
Til det første mø-
de  med de nye om-
givelser blev de an-
satte kørt i heste-
vogne.
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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

Nyt tag til den rigtige pris?

Nabo vil stadig gerne hjælpe Humlebys 
beboere med at finde frem til den rigti-
ge pris for et nyt tag.  Vi hører om helt 
utrolige prisforskelle. 

For at det skal være muligt at sam-
menligne vil vi i første omgang holde 
os til priser på naturskifer lagt på hen-
holdsvis hjørnehuse, huse med front-
spids og på almindelige Humleby-huse.

Vi må også forudsætte, at håndvær-
kerne lønnes efter dansk overenskomst.

Har I fået lagt tag inden for de sid-
ste fem år, vil vi gerne høre om, hvad I 
måtte betale og hvor lang tid, det tog.

Send en mail til nabo@humleby.dk 
eller kontakt Gunni, Carstensgade 40, 
så vil vi give oplysninger og gode råd 
videre i kommende numre af Nabo.

Herunder et eksempel på et svar:
Jeg fik lagt nyt tag på i 2008. Det var 
Kjeldgaard og Stadsing som udførte ar-
bejdet. Det kostede ca. 319.000 kr incl. 
et nyt vindue i kvisten. Samme firma 
har også lagt nyt tag på Lundbyesgade 
8 og 15 samt Vesterfælledvej 30. 
   Alle har været meget tilfredse, men 
desværre er firmaet lukket nu. Arbejdet 
varede i 3-4 uger.
 Med venlig hilsen
Steen Jarbøel
Carstensgade 30

- Nu vil jeg og min kæreste gerne flyt-
te til København, siger den nye udde-
ler (butikschef) for SuperBrugsen Pla-
tan, der ligger på hjørnet af Vesterbro-
gade og Platanvej. Det er den 34-årige 
Thomas Møller, som kommer fra en stil-
ling som uddeler i SuperBrugsen Gørlev 
i Vestsjælland. Det er en Superbrugs, 
der i sommermånederne er præget af 
mange kunder fra det omkringliggende 
ferieland. 

- Jeg har været uddeler for tre ”land-
brugser”, så nu vil jeg prøve noget an-
det, og dybest set er jeg nok et storby-
menneske, fortæller Thomas Møller.

Privat bor han sammen med kære-
sten, som er sygeplejerske, i Slagelse. 
Men lige så snart det praktisk kan lade 
sig gøre, vil de flytte til København. I 
sin fritid dyrker han en del sport, bl.a. 
fodbold og går til fitness-træning.

Thomas Møller startede på sit nye 
job den 3. september. Den hidtidige ud-
deler, Daniel Hansen, som har haft job-
bet i SuperBrugsen Platan gennem de 
sidste fire år, tog allerede afsked med 

sit personale i begyndelsen af august 
måned. Han er blevet uddeler for Su-
perBrugsen Christians Havns Torv.

hl/VF 24

SuperBrugsen Pla-
tan får ny uddeler

Brugens nye uddeler Thomas Møller



Leje af beboerhuset

7. september: Humleby Idræt starter ny sæson

16. september kl. 14 - 17: Fernisering v. Lan Wang.

30. september kl. 14: Humleby Børnebio starter 
igen. Se opslag i Beboerhuset.

14. oktober kl. 14: Fernisering v. Christian Kirkeby. 

24. oktober: Generalforsamling i Beboerforenin-
gen. 

28. oktober kl. ca. 15: Halloween i beboerhuset. 
Kom med et græskar og skær ansigt efter børnebio.

31.oktober kl. 20: Christian Kirkeby holder fore-
drag om Vesterbros historie. 

3. november kl. 14: Irsk dag og aften. Susan Lüth 
Hedegaard udstiller og Moonshiners spiller.

8. november kl. 20: Jazz i Beboerhuset. 

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 vicevær-
ten. 

2. december: Julemarked opg juletræstænding på 
Madsens Plads.

13. december kl. 20: Julebanko i Beboerhuset

22. februar: Gårdsangeraften. Arr. ”Violer til mor”

Hver mandag kl. 18,30. Fælles spisning i Mad-
klubben Farinelli. Tilmelding ved at skrive sig på 
liste, der findes i et rør under Beboerhusets ud-
hængsskab.

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

1.  onsdag hver måned kl. 20. Håndarbejde i Be-
boerhuset.

Affald.
Haveaffald - 27. september.

Storskrald - 6. november.


