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Juleånden er over os i forhaverne. Her hos Irene i EMG 13 med resten af gaden til 
mundgodt og sang.

Nu er det 
kalendertid
i Humleby

Spasse skal forstås i betydnin-
gen af at opføre sig mærkeligt 
og gøre besynderlige ting.
Og nu hvor jeg taler om ord, så 
kan jeg fortælle, at det danske 
ord jul stammer fra det heden-
ske jól. Dengang fejrede man 
midvinteren med store mæng-
der sul og mjød. Og det har jo 
forandret sig....næ, det har det 
så ikke alligevel.
 
For de fleste er julen et matad-
ormix af juletraditioner fra gamle 
og fra nye tider. Så længe det er 
hyggeligt, kan vi nærmest bruge 
hvad som helst, hvor som helst 
med hvem som helst. I julen 
sætter vi den danske minima-
lisme på stand-by og overfodrer 
fornuften med risengrød, mens 
vi gasser vores sanser med 
mellemøstlige og indiske farver, 
dufte og  smage med guld, 
røgelse og myrra skær. Ikke at 
forglemme den oprindeligt tyske 

tradition med at sætte et gran-
voksent træ indenfor. Det er da 
knaldet. Jeg tror, det er derfor 
man kalder julen en tilstand og 
ikke bare en højtid. 
 
Det er heldigvis en tilstand, der 
inspirerer til samvær, nærvær og 
tilstedeværelse. Hvilket også gør 
sig gældende i Humleby. Især 
i denne tid hvor naboer tager 
hul på forhavejulekalenderne, 
en herlig tradition, der har bredt 
sig fra år til år til gade til gade. 
Naboer mødes til lidt julevådt og 
-knas og –spas.  
Samvær er der på Humlebys 
julemarked, og i år havde vejr-
guderne til og med klædt dagen 
ind i sne. Køligt var det derfor, 
da vi naboer mødte hinanden 
i en vifte af julehurlumhej: det 
hyggelige kranseværksted, 
de skønne husflidsboder, den 
hotte glögg-æbleskive café, det 
juleglade kor ØreVox, de under-

holdende julemusikanter og den 
altid spændende juletræstæn-
ding. 
Snart følger så traditionen tro 
julebanko og Farinellis julebuffet, 
hvor alle naturligvis er velkom-
men. 
Midt i november var der sik-
kert nogen, der troede, at Ernst 
Meyers Gade havde taget 
forskud på juleglæderne, gaden 
var nemlig pakket ind i juleoplyst 
stemning. Det viste sig at være 
optagelserne af en X Factor-
trailer. Ernst Meyers Gade har 
også x-faktor.  
Du kan læse om det hele her i 
decembernummeret af NABO. 
 
Det skulle være så sundt at 
spasse ud – sammen. God jul 
og fortsat godt naboskab.

Annette

Julen er en tilstand, 
vi kan spasse ud i - sammen
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Forældreløs 
på farlig vej 
i Humleby
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Det var en mørk og stormfuld 
aften. Pensionisten gik hjemad 
gennem Ernst Meyers Gade. 
Gaden var igen mørk og trist 
og fortovene stort set ufrem-
kommelige på grund af alskens 
overflødigt ragelse, som bebo-
erne havde stillet uden for, fordi 
de åbenbart ikke mente at have 
plads til det i deres forhaver.
Så sent som for en uge siden 
havde gaden ellers været så 
fin som nogensinde og pyntet 
festligt op til jul - med lys i alle 
former og farver.

Det havde været en ren fryd 
at se på. – Det var da utroligt 
, som de har fundet sammen i 
den gade,  alle husejere i gaden 
er åbenbart blevet enige om, at 
nu skulle der pyntes til jul, selv 
om vi kun er i november, havde 
pensionisten tænkt.

Men det var i sidste uge. Nu 
lignede gaden sig selv med det 
sædvanlige roderi på fortovet, 
og kun en enkelt have med en 
jammerlig lyskæde.

Det var gået op for pensio-
nisten, at hele det festlige halløj 
var hængt op af Danmarks 
Radio, som åbenbart var for fat-
tig til at lade den fine pynt blive 
hængende i gadens træer. Og 
som derfor havde pillet det hele 

ned igen. De havde brugt en hel 
dag på at lave et halvt minuts 
reklame for et produkt, der hed 
X-factor.

Det var nyt for pensionisten, 
at også Danmarks Radio nu gik 
ind for reklamer. Men hvorfor 
ikke. Det var da godt, at andre 
end fattige licensbetalere var 
med til at betale det frådseri, 
han havde set udfolde sig i 
Ernst Meyers Gade.

Han vidste ikke, hvad X-
factor var for noget. Men han 
havde fået at vide, at det var 
noget, han i hvert fald ikke selv 
havde noget af, da han havde 
et sammenstød med en emsig 
fyr, der bad ham flytte sin bil - 
eller den gamle spand - som 
han havde kaldt den. Bilen 
skulle ud af billedet.

Danmarks Radio havde 
reddet deres billede og løst 
problemet ved at anbringe et 
illumineret plastic juletræ på 
taget af hans bil. Den løsning 
havde han accepteret - så har vi 
da allerede et juletræ - og det vil 
ikke fylde for meget i vores to-
værelsers, havde han tænkt.

Men det havde de så ikke al-
ligevel. Juletræet på hans bil var 
forsvundet sammen med alt det 
andet julepynt i gaden.

Det kunne ellers have hjulpet 
lidt på budgettet. Hvis man da 
kunne kalde den smule, han 
rådede over for et budget.

Hans folkepension rakte ikke 
langt, og hvad der ellers var at 
gøre med, var for længst brugt. 
Og nu havde hans kone også 
mistet sit arbejde. Hendes sid-
ste tjans havde været rengøring 
i SAS – da hun havde fået det 
job havde han gjort sig forestil-
linger om, at de som tilskud til 
lønnen ville få gratis rejser til al-
verdens steder, hvor folk arbej-
dede stort set gratis og vartede 
en op med både det ene og det 
andet, så en folkepension rakte 
til det hele. Det blev der ikke 
noget af. Ikke så meget som en 
billet til Bornholm blev det til. Og 
nu var det helt forbi. SAS var 
ikke, hvad det engang havde 
været.

Nu gik han så her og var 
faktisk nødt til at finde på noget, 
som kunne skaffe dem lidt 
penge til at holde jul for.

Han havde været rundt i de 
lokale butikker og spørge om, 
de havde brug for julehjælp. 
Han mente, det kunne være 
godt for konen at komme lidt 
ud mellem folk. Selv mente han 
ikke, at han kunne finde sig 

Humleby 
har X-Factor
Humleby har X-factor. Det ved 
de i Danmarks Radio. Derfor 
valgte de med Beboerhuset 
som base at bruge Ernst Me-
yers Gade som kulisse, da der 
skulle filmes en reklamespot for 
programmet X-factor.
 Anne Linnet, Thomas Blach-
man og Ida Corr bliver præ-
senteret som programmets nye 
dommertrio.

X-factors nye dommertrio, Thomas 
Blachman, Ida Corr og Anne Linnet 

bliver instrueret i, hvordan de skal 
præsentere sig for seerne. 

Foto: Gunni

Der var masser af lys i Ernst 
Meyers Gade. Foto: Annette
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til rette i en underordnet stil-
ling. Han havde trods alt været 
prokurist - en slags ledende 
stilling.

Det eneste sted, han blev 
taget positivt imod var i en ny 
musik- og boghandlerforretning 
på Vesterfælledvej.

Butikken var indrettet i et 
tidligere værtshus, som han ikke 
havde vovet sig ind i, fordi der 
kom karseklippede typer med 
tatoveringer. Den type havde 
han ikke gode erfaringer med.

”Oktober” hed butikken – 
sært navn og ikke lige frem 
befordrende for et julefremstød 
– tænkte pensionisten.

Velkomsten var såmænd 
hjertelig. Indtil det gik op for 
damen i butikken, at det var 
konens og ikke hans egen 
arbejdskraft, han ville tilbyde. 
Og da han så spurgte til lønnen, 
havde damen kigget på ham 
som om, det var noget, de slet 
ikke brugte i den butik.

Han var gået igen uden at 
købe noget. Der var ikke en 
eneste bog på hylderne, der 
havde hans mindste interesse.: 
– Alle veje fører som bekendt 
neden om og hjem – tænkte 
han, da han smækkede med 
døren.

Også tæppeforretningen 
på hjørnet, der så længe han 
kunne huske, havde skiltet med 
”Alt skal væk!”, så ud til at mene 
det alvorligt - for nu stod der 
”Ophørsudsalg” på skiltet. At 
ekspedere i et ophørsudsalg var 
nok ikke lige det, konen havde 
brug for for at få nyt mod på et 
arbejdsliv.

De øvrige butikker, han 
havde besøgt, ansatte af princip 
ikke voksne mennesker. De 
ansatte kun unge lømler og 
lømmelinder, der havde deres 
tanker alle mulige andre steder 

lede en indsamlingsbøsse op 
uden for Beboerhuset med et 
fint skilt; ”Giv et bidrag til fattige 
forældreløse”, hvem ville så gå 
forbi uden at smide penge i? 
At man godt kunne være fattig 
og forældreløs uden at være et 
sødt lille stakkels barn  –  jamen 
hvem ville dog få den tanke ved 
et sneprydet julemarked?

Han kunne såmænd gøre 
det endnu mere lokalt og 
nærværende: ”Hjælp Humlebys 
forældreløse!”

Så ville folk glemme alt om 
fattige i Afrika og andre steder 
ude i verden. Her kunne de se 
deres hjælp gøre en forskel. Og 
fattige børn i Humleby - jamen 
det kunne man da sagtens fore-
stille sig med de huspriser.

Pensionisten gik direkte i 
kælderen, da han kom hjem. 
En glaskrukke, som de engang 
havde brugt til syltede asier, var 
ideel som indsamlingsbøsse. 
Man skulle kunne se, hvor me-
get andre har lagt i. Det meste 
af, hvad han havde tilbage på 
sin konto, ville han dagen efter 
få vekslet til store mønter og 
sedler og lægge i krukken, så 
folk kunmne se, at mindre end 
en tier ikke var et passende 
bidrag. Han fandt efter at have 
ledt længe et skruelåg, som 
han forsynede med en så stor 
sprække, at folk uden besvær 
kunne lægge store mønter og 
store sedler i, men som ikke 
gjorde det muligt at få fingre i 
krukkens indhold.

– Der findes jo de typer, der 
kan finde på at tage penge 
også fra små, søde, men fattige 
forældreløse børn, tænkte pen-
sionisten forarget.

Han fandt et stykke pap, 
pensel og maling og fik malet et 
skilt: ”Hjælp Humlebys foræl-
dreløse!”.

Et par havefakler, som de 
ikke havde fået brugt i den regn-
fulde sommer, fandt han også. 
Så ville glaskrukken og skiltet 
være synlig, når det blev mørkt.

Nu er julen reddet for Humle-
bys fattige forældreløse, tænkte 
han. Det var lige før han blev 
bevæget.

Han sendte sine forældre, 
som for mange år siden var 
begravet ovre i den fjerneste 
ende af den rådne banan en 
kærlig tanke ; – så blev jeres 
død alligevel til brød. Han skød 
hurtigt tanken om sin gamle 
mor fra sig. Han var ikke helt 
sikker på, om hun oppe fra sine 
himmel så med milde øjne på 
hans initiativ.

Ved julemarkedet dagen ef-
ter, kom han alligevel til at sidde 
og fryse lige som alle de andre, 
som sad i  en bod for at sælge et 
eller andet. Han turde ikke slippe 
sin glaskrukke af syne; det var 
ikke lykkedes ham at gøre den 
fast. Og den indeholdt alle hans 
egne penge. Han holdt sig dog 
på så meget afstand, at sam-
menhængen mellem krukken og 
ham selv ikke blev for tydelig.

Der kom af og til nogen, som 
smed penge i. Det var mest folk 
udefra, som han ikke havde set 
før. Det gik nogenlunde, men det 
så  ikke ud til at blive til så me-
get, som han havde håbet.Plud-
selig stod der en ved krukken og 
skiltet, som begyndte at galpe 

op om, at han boede i Humleby, 
og at han forresten også var 
forældreløs. Det var ikke et sødt 
lille barn. Tvært imod. Det var 
den berygtede rørlægger.

Da rørlæggeren lagde hånd 
på krukken - og helt tydeligt ikke 
for at smide penge i - blev pen-
sionisten nødt til at gribe ind.

”Fingrene væk. Du stjæler vel 
ikke penge fra Humlebys små 
søde fattige forældreløse børn”, 
råbte pensionisten.

Flere voksne mænd kom til 
og trængte sig til pensionistens 
glæde truende sammen om-
kring den berygtede rørlægger.

Men rørlæggeren lod sig ikke 
skræmme. Tvært imod. Han 
grinede.

end ved, hvad kunderne var 
bedst tjent med.

”Neden om og hjem” – det 
er vist også den vej, jeg er slået 
ind på, tænkte han bittert, mens 
han gik ned ad Ernst Meyers 
Gade.

En snebold i nakken fik ham 
på andre tanker. Minsandten 
om ikke der dryssede sne ned 
over elendigheden i Ernst Me-
yers Gade. Han havde slet ikke 
bemærket, at det var begyndt 
at sne, men der skal ikke så 
meget til, før sneen fra en bils 
forrude kan blive til en snebold.

Det var sjældent, at en sne-
bold i nakken gør en glad, men 
det gjorde denne, selv om den 
fik det til at løbe ham koldt ned 
ad ryggen.

I morgen skulle der være 
julemarked i Ernst Meyersgade. 
Det glædede ham, at han i år 
ikke skulle stå og fryse i en bod 
uden at få solgt noget, som han 
havde gjort sidste år.

Der er ikke noget, der sælger 
sig selv - bortset fra søde små 
børn, som barnløse åbenbart vil 
give, hvad som helst for. Der var 
i pressen debat, om danskeres 
adoption af fattige afrika-foræl-
dres børn gik rigtigt til.

Men hvordan får man fat 
i søde små børn på en rigtig 
måde, og når man ikke engang 
kan rejse billigt. Pensionisten 
slog tanken om en forretning 
med søde små børn ud af ho-
vedet.

Fattigdom behøvede man 
ikke rejse til Afrika for at finde. 
Der var såmænd også mange 
stakkels fattige forældreløse i 
Danmark. Dem behøvede man 
ikke engang at tage ud i udkant 
- den  rådne banan - for at finde.

Så slog det ned i pensioni-
sten: Fattig og forældreløs – det 
var han jo selv. Hvis han stil-
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Betegnelsen -god byggeskik- er et 
håndværks fags gennemprøvede løsninger, 
som er gået i arv og anses for fagets almene 
viden. Men betegnelsen hentyder også til 
en hensynsfuld måde at udføre byggearbej-
derne på. 

Hvis Humlebys gode miljø skal fastholdes, 
er det vigtigt at sætte sig grundigt ind i den 
bevarende lokalplan og gennemtænke byg-
geprocessen inden igangsætning 

Orienter Husejerforeningens bestyrelse 
om forestående byggearbejder

i HUMLEBY

GOD

66
vesterfælledvej

værkstedsbutikken

ShopArt

kunst og
kunsthåndværk

fotografi

skulptur

salg
produktion

og undervisning
Tlf.: 3331 1993

”Humlebys forældreløse! – 
din platugle – det er jo dig og 
mig og de fleste i Humleby i 
vores alder, og stort set ingen 
af os er fattige, men går den så 
går den, og det gør den nu! Vi 
går over i Bobs Hytte, så giver 
du en omgang til alle os stakkels 
forældreløse. Kom så går vi!”

En del ældre herrer og en 
enkelt dame fulgte efter med 
svedne grin om læberne. Pensi-
onisten turde ikke andet end at 
følge efter med sin glaskrukke.

Der viste sig at være penge 
nok til en omgang til alle værts-
husets forældreløse - også når 
han trak sine egne penge fra. 
Heldigvis havde en hel del af de 
tilstedeværende stadig en mor 
eller en far, så det blev ikke så 
dyrt, som han havde frygtet.

Det hjalp lidt på humøret at 
stå der i baren som den glade 
giver. Men det fik den berygtede 
rørlægger hurtigt ødelagt. Han 
skulle selvfølgelig stå og bralre 
op om, hvordan pensionisten 
var kommet til penge. Den 
skoggerlatter, der nu slog sam-
men om pensionisten, brød han 
sig ikke om.

”Jeg kan tydeligt mærke, at I 
ikke har noget til overs for Hum-
lebys små søde børn. Men det 
har jeg”, råbte han og gik ud og 
smækkede døren efter sig.

Da han kom hjem havde han 
ikke mod til at gå direkte op til 
konen i deres lille lejlighed på 
anden sal og lade sig udfritte 
om, hvordan hans dag var gået.

Han gik ned i kælderen for 
at få samling på sig selv. Hans 
humør var på lavpunktet. Men 
så faldt hans blik på en gam-
mel spand maling med et stort 
dødningehoved på. Han havde 
engang ladet sig prakke den 
giftige maling på, fordi han ville 
forsyne Humleby med flere højst 
tiltrængte parkeringsbåse ved at 
male striber på vejbanen.

Så slog det ham, at han med 
den maling kunne gøre skole-
vejen mere sikker for Humlebys 
børn. Nabo havde i årets løb 
bragt artikler om en dødsfælde 
på børnenes vej til skole på Ny 
Carlsbergvej, fordi der var lavet 
skråparkering på en måde, så 
bilerne ikke kunne se de skole-
børn, de bakkede ud i.

Her var der noget at gøre for 
en rask mand med en spand 
solid maling.

Nu fik han mod på at gå op 
til konen på anden sal.

Da han var kommet inden 
for, spurgte hun ham straks 
ud om, hvad det var for noget 
med, at han samlede ind til 
Humlebys forældreløse børn. 

Nogen havde fortalt hende om 
julemarkedet. Men heldigvis 
havde de ikke overværet, at den 
berygtede rørlægger så brat 
satte en stopper for den pris-
værdige indsats. Så konen så 
på ham med milde øjne.

Han viste hende glaskruk-
ken, som stadig indeholdt et 
ikke ubetydeligt beløb.

”Jamen, hvordan vil du lade 
de penge komme de forældre-
løse til gode”, spurgte konen.

”Jeg vil sikre deres skolevej. 
Tænk på hvor farligt det er for de 
små, som ikke har forældre til at 
følge sig, nu hvor skolevejen er 
proppet til med dødsfælder.”

”Rækker de penge virkelig til 
det?”

”Hvor der er vilje, er der også 
en sikker vej”, svarede pensio-
nisten.

Næste morgen stod han me-
get tidligt op. Og det lykkedes 
ham minsandten med en ivrig 
skolepatruljes hjælp at få plads 
og tid til at male en fint opstribet 
fodgængerovergang over Ny 
Carlsbergvej mellem Vesterbro 
Ny Skole og Enghaveparken. 
Inden morgentrafikken for alvor 
kom i gang.

Da han midt på formiddagen 
kom hjem og fortalte hende, at 
han havde allerede havde fået 
sit projekt for en sikker skolevej 
for Humlebys forældreløse igen-
nem, slog hans kone begejstret 
hænderne sammen.

”En bedre julegave tror jeg 
ikke nogen børn får i Humleby - 
heller ikke dem med forældre”, 
sagde hun.

”Nej nu kan alle Humlebys 
børn - med og uden forældre 
- se frem til en god jul og især 
et godt og mere sikkert nytår”, 
svarede pensionisten.

Onkel Svend.
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Tilknyt en byggekyndig

Det er vanskeligt at overskue om eller hvilke 
byggearbejder, der kræver myndighedernes 
involvering og hvilke godkendelser der skal 
forefindes ved huskøb.
 Ejendomsmæglere har sjældent overblik 
over alle udførte ombygninger, men det er 
husejerens ansvar at både tidligere udførte 
og fremtidige byggearbejder er lovlige.  
 Ulovligt udførte arbejder kan, ud over at 
påvirke naboforholdet, besværliggøre belå-
ning eller hussalg og eventuelle forsikring-
serstatninger og kan forlanges lovliggjort af 
myndighederne.  
 De fleste renoveringsarbejder indebærer 
medvirken af flere forskellige håndværksfag, 
som skal koordineres, og man kan ikke gå 
ud fra at håndværkerne kender alle bygge-
love eller Humlebys lokalplan.  
 Etablering af energiforanstaltninger, af-
hjælpning af forsikringsforbehold eller ud-
bedring af svampeangreb samt ændring af 
bærende konstruktioner, kræver ekspertvi-
den. De mange nye materialer og byggeme-
toder, som af gode grunde ikke kan fremvise 
årelange erfaringer, kræver speciel opmærk-
somhed.  
 Håndværkerne udfører arbejdet som de 
får besked på, og for at undgå misforståel-
ser er det vigtigt at definere opgaven præcist 
og skriftligt, det samme gælder byggeriets 
varighed og eventuelle ændringer i byggepe-
rioden.
 Det er klogt at indhente et tilbud, enten 
som fast pris eller som overslag, og det 
kan være hensigtsmæssigt at spørge mere 
end et firma. I så fald skal opgaven være 
formuleret enslydende så tilbuddene kan 
sammenlignes. Det er også klogt at sikre sig 
at byggefirmaet er omfattet af en garantiord-
ning.

 Det mest naturlige er at ansætte en byg-
gesagkyndig til at beskrive arbejderne, sørge 
for at de overholder alle gældende love og 
kontrollere udførelsen.  

 
Sikkerhed må ikke gradbøjes

Det er vigtigt at sikkerheden ikke anfægtes, 
derfor kræver nogle arbejder autorisation og 
under alle omstændigheder faglig viden og 
almindelig god byggeskik.  
 Humlebys huse læner sig trygt op af 
hinanden. Alligevel er det betænkeligt blot 
at fjerne vægge, hvad enten de er bærende 
eller ej. Statiske fejl kan afstedkomme sam-
menstyrtninger og påvirke husets stabilitet.  
 Det er også problematisk at frigrave fun-
damentet under et hus.   
 Ændring af bærende vægge og kælder-
udgravning vil som oftest afstedkomme at 
huset sætter sig, med revnedannelser og 
”klemmende” døre og vinduer til følge. Både 
i ens eget hus og i nabohusene.  
 Defekte kloakker kan være en medvirken-
de årsag til oversvømmelse og rotteplage. 
Brønde skal være tilgængelige. Hvis be-
plantning eller belægning skjuler et brønd-
dæksel, betragtes det som ulovligt og kan 
iflg. foreningens love kræves ændret for den 
pågældende ejers regning.
 Gasudslip indebærer eksplosionsfare. 
Også elinstallationer kan være en årsag til 
brand.
 Mange husejere supplerer fjernvarmen 
med en brændeovn. Hvis der fyres med 
andet end tørt brænde kan der opstå skor-
stensbrand, som kan brede sig også til 
nabohuset. Gaderne er smalle, og uhen-
sigtsmæssig parkering kan besværliggøre 
adgang af brandvæsenets slukningskøretø-
jer. Brandsikkerheden må ikke forringes.

Generalforsamlingsbeslutning

På baggrund af problemer i forbindelse med 
byggeaktiviteter i Humleby, blev det, på ge-
neralforsamlingen i 2012, vedtaget at udføre 
et skrift om ” God byggeskik ”.
 Når vi gør opmærksom på begrebet god 
byggeskik, er det fordi Humlebys bevarings-
værdige arkitektur og tætte bebyggelse 
indebærer nogle særlige hensyn.   

Hvad er det vi bevarer

I første halvdel af 1800tallet gryede social 
bevidsthed i arbejderklassen, fremsynede 
industriledere forsøgte at bedre arbejdernes 
kår ved at opføre sunde og billige boliger.
    Arbejdernes Byggeforening blev stiftet i 
1865 og den stod for bebyggelser flere ste-
der i København. De var tegnet af Frederik 
Christian Bøttger; en talentfuld arkitekt som 
havde fået Kunstakademiets store sølvme-
dalje. Hans rækkehusmodel modtog mange 
internationale hædersbevisninger. 
 Byggestilen var uprætentiøs, husene var 
2 ½ etage høje, med 45 graders tag tæk-
ket med naturskifer. De var opført af de lidt 
foragtede gule baggårdsmursten. Gadefa-
cadernes vandrette bånd af røde mursten 
gav bebyggelsen en fin arkitektonisk kvalitet 
uden honnette ambitioner. 
 

Humleby – et levedygtigt kvarter

I årene 1886 til 1891 opførte Arbejdernes 
Byggeforening 235 huse ved Vesterfælledvej 
til en gennemsnitspris af ca. 8.100 kr. 
 Husene var fra opførelsen omfattet af 
servitutter for at fastholde kvarterets arki-

tektoniske hovedtræk. De havde en løbetid 
på 100 år, men flere huse blev i den perio-
de vedligeholdt uden behørig hensyntagen 
til servitutterne, formodentlig fordi ejerne 
ikke har været godt nok informeret om 
dem. 
 I 1971 stillede Københavns borgerrepræ-
sentation, med et tydeligt Carlsberg finger-
aftryk, forslag om at ændre kvarterets status 
fra boligområde til industri. 
 Det blev kraftigt imødegået af både bebo-
erne, udefra kommende kulturpersoner og 
pressen.  
 Blandt andet på grund af kvarterets åben-
lyse arkitekttoniske og miljømæssige kvalite-
ter lykkedes det at forhindre ændringen og 
bevare kvarterets boligstatus.  
Kampindsatsen skabte et beboersammen-
hold som forstærkede kvarterets miljø og 
gav navnet ” Humleby ” affødt af de dufte 
der sivede ud fra Carlsberg.   
 Ved nedlæggelsen af Arbejdernes Byg-
geforening overtog Husejerforeningen pr. 
1. oktober 1974 påtaleretten i forhold til 
de gældende servitutter, som i 1976 blev 
tinglyst på samtlige huse. På generalforsam-
lingen i 1981 fik bestyrelsen tilslutning til en 
nøje håndhævelse af servitutterne, og det 
blev vedtaget at uregelmæssigheder skulle 
være retableret inden udgangen af 1985. 
Mange misforståelser blev rettet op, men 
ikke alle. 
 I 1996 blev de udløbne servitutter afløst af 
den nu gældende, bevarende lokalplan, som 
administreres af Københavns Kommune i 
samråd med Husejerforeningen. 
 Humleby fremstår i dag som et eftertrag-
tet boligkvarter bl.a. fordi husene er opda-
teret til nutidig standard men under hen-
syntagen til de historiske og arkitektoniske 
kvaliteter  
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Svamp overholder ikke 
matrikelskellet

Fugt i forbindelse med træ er grobund for de 
farligste svampe.  
 Almindelig menneskelig adfærd skaber 
fugt, og forkert udførte bygnings-konstruk-
tioner kan udvikle sig til svampeangreb. De 
kan brede sig også til nabohusene og nød-
vendiggøre omfattende og kostbar udbed-
ring.   
 Udluftning og ventilation er essentiel ” 
Hold Humleby vedlige ” giver råd om foran-
staltninger til hindring af svampeangreb.  

 
Godt naboskab

Ved fremskredent svampeangreb fornem-
mes en muggen lugt, og det bør straks 
involvere både naboen, en svampeekspert 
og forsikringsselskabet.  
 Renovering af kloakledninger kan betyde 
rotter også hos naboerne. En rottespecialist 
skal i så tilfælde straks tilkaldes og de om-
kringboende adviseres.
 Størrelsen af den tilladte repos ved evt. 
etablering af en haveudgang bør drøftes 
med Husejerforeningen og naboerne, så 
lokalplanen overholdes og indkiksgener mini-
meres.
 Vinduer, hoveddøre, porte og tagkviste er 
væsentlige for kvarterets udseende. Ud-
formningen af disse bygningsdele er derfor 
fastlagt i lokalplanen.  
 Vedligeholdelse af den fælles brandkam, 
incl. de murede, skorstenslignende udluft-
ningskanaler i skel, er i følge foreningens love 
et fællesanliggende for de berørte naboer.
Når der opstilles stillads forøges muligheden 
for ubudne gæster, og naboovervågning er 
en udmærket tyverisikring. Omkringboende 
kan holde et skærpet opsyn i byggeperio-

den, men det er alligevel vigtigt at have en 
indboforsikring.  
 Materialeopbevaring, og containeropstil-
ling og mandskabsvogne på gaden kræver 
kommunal tilladelse og bør gøres så kortva-
rig som mulig.  
 Forhaverne er udlagt til evt. gadeudvidel-
se og tilhører husejerforeningen.
 Det henstilles at opbevare flest mulige 
byggematerialer i forhaverne.  
 Hegn omkring haverne må iflg. lokalpla-
nen være max 120 cm. højt, for at fastholde 
kvarterets struktur, bør udformningen aftales 
med naboen.  
 Byggeaktivitet kan medvirke til at stoppe 
havernes brøndriste og skabe vandproble-
mer 
 I 2006 overtog Københavns Kommune 
Humlebys veje, men det påhviler stadig den 
enkelte husejer at sikre fri passage på forto-
vet herunder minimere byggematerialer. 
Selv om gaden er kommunes ansvar, er 
det en god ide´ at feje også de kommunale 
rendestensriste, så større vandansamlinger 
forhindres. 
 Byggearbejder støver og støjer men kan 
udføres mere eller mindre hensynsfuldt, 
f.eks. bør håndværkeres højtspillende ra-
dioer ikke bidrage til lydniveauet og støjende 
byggeaktivitet bør ikke foregå i weekends 
og ikke før kl. 07,00 eller efter kl. 18,00 på 
hverdage.
 
Byggetekniske løsninger, er udførligt 
beskrevet og opdateres i publikationen  
” Hold Humleby vedlige ” Den findes på 
Humlebys hjemmeside www.humleby.dk  
Det er husejerens ansvar at byggearbej-
der udføres korrekt, og med veneration 
og betænksomhed.

Husejerforeningen Humleby 
– december 2012

Byernes Varme & SanitetsService er en del af Bristen Gruppen A/S, som har tre hovedaktiviteter i form af ejen-
domsinvestering, ejendomsudvikling og facility service. Koncernen er siden sin start i 2004 vokset kraftigt. Kon-
cernen omfatter en række entreprenør- og håndværksvirksomheder. Se mere på www.bristen.dk.

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

Arnold Nielsens Boulevard 64A
2650 Hvidovre

Tlf. 36 78 28 30
Fax 36 78 88 35

Rotter

Problemet med rotter – som 
faktisk, når man ser bort fra 
halen, er ret kønne dyr – er 
kommet for at blive her i Hum-
leby. Eller i hvert fald for at 
vende tilbage igen og igen. Der 
er dem, der kommer fra defekte 
kloakker, og så er der ’strejfer-
ne’, som der ifølge eksperterne 
bliver flere og flere af. 
 Vi her i Vf30 har i skrivende 
stund rotter under terrassen for 
anden gang. Vi har set et individ 
fise op og ned gennem hullet til 
parasollen i terrassegulvet for 
at tage den i fast rutefart hen 
til det foder, fuglene spilder. Nu 
står der en giftkasse, og vi og 
de nærmeste naboer har indstil-
let fuglefodringen indtil videre.

Så snart man ser en rotte (ser 
man én, er der mindst ti, siges 
det), hører noget eller ser efter-
ladenskaber, er det som skrevet 
før en borgerpligt at melde det 
til skadedyrsbekæmpelsen.

Som en service til NABOs læ-
sere vil vi derfor fra dette num-
mer have en fast rubrik med de 
relevante informationer, så man 
hurtigt kan få ringet. 

ROTTER
Teknik og Miljøforvaltningen
Center for Miljø og Skadedyr

Tlf.:  33 66 58 17
9 -  15
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Stikker du dig sommetider på 
en underlig gaffel, der ikke rigtig 
passer blandt dit bestik? Eller 
står der en mælkekande og ser 
fejlanbragt ud på din hylde? Og 
hvad med den skål, som aldrig 
blev integreret …
 Det kan være, det er fordi, 
de hører hjemme i Beboerhuset, 
hvor de er stærkt savnede. Fx 

Frit lejde-aktion i 
beboerhuset
den 17. december kl. 16.30-17.30

FARINELLIS 
JULEBUFFET 2012

Beboerhuset har igen fyldt køkkenskufferne op med et nyt og fint bestik. Desværre kan vi allerede nu se, at des 
nyere og finere des hurtigere forsvinder det ud i alle mulige andre køkkenskuffer i Humleby. Har  “fremmed” be-
stik af dette udseende sneget sig ind i din husholdning, så kom hen i Beboerhuset med det den 17. december 
– eller læg det evt. i viceværtens postkasse.

blev der for nogle år siden købt 
et solidt og meget karakteristisk 
bestik til 60 personer; nu er der 
ikke engang nok til at dække op 
til 20. Bestikket produceres ikke 
længere, så det ville være rart, 
hvis noget af det fandt hjem 
igen.
 Mandag den 17. december 
i mørkningen får du mulighed 

for at lette dit sind for en hidtil 
uerkendt byrde og bringe det 
bortkomne tilbage. Du vil blive 
modtaget af Jette og Sidsel 
uden nogen bebrejdelser, men 
med varme ord og drikke.
Du er selvfølgelig også velkom-
men, hvis du kommer i tanke 
om, at du har efterladt noget i 
huset.

melde jer til, men prøv alligevel 
af hensyn til borddækningen: 
enten på seddelen i røret under 
beboerhusets udhængsskab, 
hvor I også kan orientere jer om, 
hvad andre har med (i skri-
vende stund er der sørget for 
både risalamanden og den lune 
leverpostej); på farinelli_mad@
google.com eller hos Birgit Zim-
mermann, Ca 3, birgit.zimmer-
mann69@gmail.com, tlf. 3324 
0124, som koordinerer. 
 Kan det ikke nås med tilmel-
dingen, så kom bare alligevel og 
nyd den fine stemning og den 
gode mad i Farinelli.

Mandag den 10. december kl. 
18.00 (December-tidspunkt)
Når dette nummer af NABO 
udkommer, er vi meget 
tæt på Farinellis hyggelige 
julebuffet, men I kan lige 
nå at deltage. Børn er 
meget velkomne, der 
er allerede flere med i 
madklubben.

 Som traditionen byder, er 
adgangsbilletten en lille, rar 
anretning, lun eller kold, hjem-
melavet eller indkøbt. Det kan 
være alt fra Janssons fristelse til 
et stykke ost. Der er pyntet op i 
beboerhuset, og Farinelli sørger 
for smør, brød og kaffe/te. Drik-
kevarer medbringer man selv.
I kan måske knapt nok nå at 

mailto:farinelli_mad@google.com
mailto:farinelli_mad@google.com
mailto:birgit.zimmermann69@gmail.com
mailto:birgit.zimmermann69@gmail.com
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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

Man spiser godt på 
restaurant Pony, og det 
behøver ikke koste en 
formue

Så har vi fået en femhuers 
restaurant i nabolaget: Pony har 
afløst Kadeau, som afløste en 
allerede glemt, som afløste de 
mange forsøg med Sorte Hest, 
der fra at være et helt almin-
deligt værtshus blev til café og 
musiksted og hvad som helst.
 Faktisk flyttede Kadeau på 
grund af succes: Restauranten 
blev bl.a. udnævnt til ’Årets spi-
sested’ i Politikens tillæg I byen, 
og efterhånden blev lokalerne 
for små, så nu er Kadeau at 
finde i Wildersgade på Christi-
anshavn og har anbragt lillebror 
Pony på Vesterbrogade. Med 
samme koncept, som er enkel 
og naturlig mad med rødder 
på Bornholm, hvor kokkene 
Rasmus Kofoed, Nicolai Nør-
regaard, Theis Brydegaard og 
Magnus Høegh Kofoed åb-

nede deres første restaurant og 
henter mange af deres råvarer. 
Politiken gav dem fem ud af 
seks kokkehuer her i efteråret. 
Nabo afprøvede ponyen en 
onsdag i november – restauran-
ten er kun åben onsdag til søn-
dag og kun om aftenen – og det 
var en fin oplevelse. Der er god 
plads ved og mellem bordene, 
og den skrækkelige akustik, der 
ellers har kendetegnet stedet, 
er forvandlet til et behageligt 
lydtapet af stemmer, der taler 
henført om det, der kommer på 
tallerkenerne.
 Lad det være sagt straks: 
Man skal ha’ penge med. Eller 
også skal man tænke sig bedre 
om, end vi gjorde. Vi valgte 
begge to en fireretters menu 
ved navn Ponysparket, 450 
kroner koster den, og det er jo 
ikke afskrækkende for følgende 
lækkerier: Papirtynde skiver 
af sprængt kalvetunge med 
bl.a. selleri og kastanie, dansk 
blæksprutte med en himmelsk 

En rap lille pony

skefuld kartoffelmos og has-
selnødder, dampet torsk med 
jordskokker og muslingesauce 
og til dessert en skøn, syltet 
pære med is.
 Til det burde vi have købt en 
flaske vin til 300 kroner, og så 
var regningen blevet på 1200 
for os to. Men fint sku’ det 
være, så vi bestilte vinmenu, og 
vin pr. glas løber nemt op i nær-
heden af 100 kroner. Så regnin-
gen blev på runde 1800. Vælger 
man bare to retter fra kortet 
plus en halv flaske vin, kan man 
komme ned på 450 kroner pr. 
snude. 
 Og det er fantastisk mad, 
med smag der fylder munden 
og sanserne. Og god stemning, 
med entusiastisk og vidende 
personale. 
 Vi trillede i hvert fald fornø-
jede hjem til Lundbyesgade. 

edel 

Karen Blixens lille me-
sterværk i en ny dramati-
sering af Anders Ahnfelt-
Rønne
 
Dette er beretningen om en 
uforglemmelig middag med de 
mest udsøgte franske retter og 
vine. En af gæsterne var den 
svenske general Löwenhielm, 
som nu tænker tilbage på den 
usædvanlige historie om Ba-
bette. En historie, der begynder 
i revolutionsdagene i Paris 1871 
og fører til en trist og barsk pro-
vins i Norge. Her forandres Ba-
bettes liv, da hun vinder en stor 
gevinst og bestemmer sig for, at 
pengene skal bruges på et ufor-
glemmeligt måltid for bygdens 
missionske indbyggere.
  
Pressen begejstret:
”Man nyder tekstens udsøgte 
vendinger  ... forestillingen er 
tæt som sin fortælling ... min-
sandten om han ikke står der 
som en anden Jarl Kulle ... det 
er raffineret og storartet”
 
”Simple but deep, peaceful 
but exciting - to me who sees 
around 150-200 shows annu-
ally, this performance stays in 
mind as a great experience”.
 
Forestillingens dato, 
tidspunkt, sted
Forestillingens længde 1 time 
og 50 minutter inkl. pause.

www.ahnfelt-ronne.dk

Humoristisk og musikalsk 
soloforestilling med 
Anders Ahnfelt-Rønne
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Bûche de Noël

1 kg kastanjepuré til desserter
100 g smør
250 g mørk chokolade
lidt mælk
Pynt: Creme fraiche 38%, kandise-
rede violer, chokoladespåner.

Chokoladen smeltes og afkøles 
lidt, blandes omhyggeligt med 
de andre ingredienser og stilles 
koldt i et pænt stykke tid, gerne 

natten over. Massen formes 
som en træstamme og rilles 
med en gaffel. Træstammen de-
koreres med lidt creme fraiche 
og herover violer og chokolade-
spåner. Den kan serveres på et 
leje af creme fraiche, men det 
er nemmere at gemme en evt. 
rest til næste dag, hvis creme 
fraichen kommer i en skål ved 
siden af.
 

De hellige tre kongers kage  
Vi gemmer en mandel i risen-
grøden, i England er det vist 
en mønt i julebuddingen, men 
i Frankrig er det til helligtrekon-
gersdag den 6. januar, at en 
lille ting bliver bagt med i fyldet 
til den rituelle kage: oprindelig 
en tørret bønne, la fève, senere 
en lille porcelænsfigur af en af 
kongerne. Den, der finder bøn-

Humle-vin 
med 
procenter
Vi behøver ikke løbe langt efter 
en dejlig vin til andestegen: I 
Jerichausgade 27 har Christian 
Spedtsberg sammen med sine 
to yngre brødre etableret en lille 
vinimport og tilbyder 25 pro-
cents rabat til Humleby-boere. 
Det er italiensk vin, fine sager fra 
Piemonte-området, hvor bl.a. 
Baroloen kommer fra. Christian 
og brødrene har besøgt især 
de små producenter og har 
satset på druerne Barbera og 
Nebbioli, til priser fra omkring 
100 kr. og opefter – minus de 
25 procent til naboerne. Man 
kan få tilsendt en prisliste ved 
at skrive til mail@spedtsbergvin.
dk, og vinene leveres direkte fra 
Jerichausgade.

nen, kåres til konge eller dron-
ning, krones under kindkys og 
klapsalver og bestemmer alting 
resten af dagen.
 Kagen kan laves i luksuøse 
udgaver med svulmende man-
delcreme og alverdens kandise-
rede frugter, men her er en mere 
overkommelig en, som den 
engang kunne fås hos bageriet 
Marie-France på Værnedams-
vej. Køb bare frossen butterdej, 
ruller er nemmest!

Galette des rois

Begynd med fyldet: Marcipan 
røres eller blendes med en æg-
geblomme og fløde, til massen 
får en havregrødsagtig konsi-
stens.
 Rul en optøet butterdejs-
plade ud på en let melet bord-
plade. Udskær til en rund plade, 
der passer til din smurte tær-
teform eller springform. Fordel 
fyldet på bunden, ca. 2 cm fra 
dejkanten; en bagefast figur 
eller en bønne lægges evt. i. Rul 
atter en dejplade ud og udskær 
til en plade til låg. Snit et møn-
ster uden at skære igennem 
dejlåget, fx ruder eller snirkler.   
Læg låget over fyldet og klem 
kanterne godt sammen. Dejlå-
get pensles med sammenpisket 
æg. Kagen sættes i en 200-220 
grader varm ovn og bages i ca. 
en halv time, til butterdejen er 
gylden og sprød. 
 Kagen kan laves i forvejen 
og varmes 7-8 minutter ved 
220 grader. Under alle om-
stændigheder ser det flot ud, 
hvis den serveres omkranset af 
en guldkrone (som du eller dit 
talentfulde barn har klippet ud af 
guldpapir).

KULTISKE KAGER 
TIL DEN MØRKE TID
Nogle madretter har en spændende historisk baggrund, og det gælder ikke mindst mad, der 
er knyttet til højtider. I Frankrig får man ”træstamme”, bûche, til dessert ved den traditionelle 
julemiddag. En aflang kage, der skulle minde om den trækævle, man lagde på bålet i hedensk 
juletid som beskyttelse mod det onde og gemte hele året, lige som den engelske yule log. 
Havde de hellige tre konger mon også kager med til Jesusbarnet? I hvert fald er en særlig kage 
blevet knyttet til deres festdag, sammen med en tradition om oldtidens narrekonge, som fik al 
magt for en dag. 
 Træstammen kan nu om dage være en art roulade med fyld, eller det kan være denne ubag-
te version, som stammer fra operasangerinden Edith Guillaume. Den er let at lave og smager 
tungt og dejligt.

Hjemmelavet 
marcipan

Måske har du ligefrem lyst til 
at lave marcipanen selv. Ca-
milla Plum har en opskrift på en 
ikke så sød marcipanmasse til 
konfekt i sin ”Jul”. Til brug for 
galetten kan der kommes mere 
sukker i. 

500 g spanske mandler
4-10 bitre mandler (fås på Gammel 
Kongevej i den kineiske butik eller 
hos Specialkøbmanden)
200 g sukker
2 dl vand 
Evt. 2 spsk orangeblomst- eller 
rosenvand

Fruen går ikke ind for flormelis, 
fordi der er kartoffelmel i, men 
koger sukker langsomt med 
vand til en tyk sirup. Fej krystal-
liseret sukker ned ad siderne på 
gryden med en våd bagepen-
sel, skriver hun. Hvis siruppen 
krystalliserer, hældes en smule 
mere vand i, til det er opløst. 
Smut mandlerne og kør dem 
igennem en kødmaskine eller i 
mindre portioner ad gangen i en 
foodprocessor sammen med 
den hede sirup – en kødma-
skine bliver varm, advarer hun. 
Massen skal to gange gennem 
kødmaskinen, i foodproces-
soren køres bare, til den er helt 
glat og jævn. Køl massen af og 
ælt med det parfumerede vand.

Sidsel

mailto:mail@spedtsbergvin.dk
mailto:mail@spedtsbergvin.dk
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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 byggeforeningskvarterer
Suppleant :Gader - Gartner - Legeplads
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 byggefor-
eningskvarterer
Udvalg: Byggeforeningsenergi

Bestyrelsesmedlem Per Vesterberg
Küchlersgade 6, st
Tlf.: 33 79 88 08 / 29 23 51 11
per@humleby.dk
Ansvar: Kontakt til gaderepræsentanter
Suppleant: Hjemmesiden - Mail admini-
stration
Udvalg : Trafik på Vesterfælledvej
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 - mailadministration
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 · Tlf.: 33 22 00 53
Mail: duch@humleby.dk
Ansvar: Lokalplan - NABO kontakt
Salg af Humleby 120 år
Udvalg: God byggeskik i Humleby

Tilmeld dig nyhedsbrevet 
humleby.dk 
Du kan nu modtage alle væ-
sentlige nyheder i Humleby 
inklusiv beboerbladet NABO, 
ved at tilmelde dig Humlebys 
elektroniske nyhedsbrev.
Du skal blot gå ind på humleby.
dk skriv din mailadresse i feltet 
i højre side og tryk send  (mar-
keret med rødt )  Derefter får du 
en e-mail, hvor du via klik på en 
knap skal godkende, at vi sen-
der dig nyheder fra humleby.dk
Når du har tilmeldt din mail, vil 
du modtage en e-mail med et 
link, som du skal aktivere.
Herefter er du tilmeldt 

Lidt om kloakprojektet
Husejerforeningen er blevet 
spurgt om, hvem der huserer i 

vores kloakker – udover rot-
terne – Københavns Energi har 
hyret Aarsleff til at renovere alle 
hovedkloakker og stik indtil 
brøndene i forhaverne. Husejer-
foreningen har hyret ABC Kloak 
til at besigtige og renovere gen-
nemløbsbrøndene og stikkene 
fra brønd til hus. De to selska-
ber har heldigvis et fint samar-
bejde, da det er komplicerede 
forhold, hvor tegningerne ofte 
ikke passer. Efter aftale med 
Husejerforeningen har ABC 
Kloak lavet et tilbud om TV-
inspektion af husejernes EGNE 
kloakker. Vi ved – efter stikprø-
ver – at der formodentlig er en 
del brud og fejl også i husenes 
kloakker. Husejerne kan natur-
ligvis vælge ABC Kloaks tilbud 
eller et helt andet. Det blander 

Så er det blevet tid til at forny 
parkeringskortene til p-pladser-
ne på Carlsberg.
 Husejerforeningen har sam-
men med Carlsberg og Euro-
park aftalt, at beboer i Humleby 
kan parkere på Carlsberg ved at 
købe et parkeringskort. Kortet 
giver adgang til at parkere et 
hvilket som helst sted på Carls-
berg i 2013 for kr. 705 - 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 105 
beboere sig af at kunne parkere 
på Carlsberg. Beboer der øn-
sker at være med kan benytte 
denne helt enkle procedure:

Husejerforeningen sig ikke i. 
Alle er velkommen til at ringe til 
bestyrelsens ansvarlige, men vi 
kan ikke rådgive den enkelte. 
Vi bliver ofte spurgt, hvad man 
selv kan gøre. Svaret er kort: Alt 
kloakarbejde kræver en autori-
seret kloakmester.

Husejerforeningen 
orienterer

Inden d. 15. december – abso-
lut sidste frist! betaler man kr. 
705 til konto 7681-0001254770 
i Alm Brand Bank anført: gade, 
nummer, samt navn i den ræk-
kefølge(!), og intet andet: (Eks: 
JE 36 NN).
 Samtidig sender man en e-
mail til morten-eriksen@hotmail.
com, hvor man skriver, at man 
har betalt pengene. I slutningen 
af december vil man få sit p-kort 
gældende fra nytårsnat 2013 og 
året ud. 
 Spørgsmål kan sendes til 
samme e-mail. Der kan ikke 
købes for et halv år, der kan ikke 
købes senere end 15. december. 

Venlig hilsen 
Parkeringsudvalget

Parkering på Carlsberg

Ps: skiltet er ikke fra Carlsberg, men 
fra Kartoffelrækkerne, nærmere 
bestemt Marstrandsgade
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LEJE AF BEBOERHUSET
Beboerhuset ejes af Beboerforeningen og kan kun lejes af foreningens 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 arrangementer 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 forud, 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 arrangementet og er ansvarlig for deltagernes opførsel. Der 

må af hensyn til naboer og husets beboere kun spilles musik i Beboerhuset ved arrangementer, 

hvortil der er adgang for alle medlemmer af Beboerforeningen. Akustisk akkompagnement til san-

ge ved private fester er dog tilladt. Ønsker man at leje beboerhuset til erhversbrug, ex firmamøder, 

salgfremstød eller lign., retter man henvendelse til viceværten

mandag 10. december 18:00 Farinellis julebuffet

fredag 14. december Sidste frist for køb af parkeringskort til Carlsbergs P-plads

mandag 17. december Frit lejde-aktion i Beboerhuset

onsdag 6. februar Næste afhentning af storskrald

torsdag 21. marts Næste afhentning af haveaffald

Hver mandag kl. 18:30 Fællesspisning i Farinelli - Tilmeldingsliste på Beboerhuset

Nyholmsallé 19 
2610  Rødovre
36 72 60 40

NOGVARME OG VVS TEKNIK

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

       HUMLEBYkalender


