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Ansvarhavende redaktør  for dette nummer:  Camilla Panting, Jerichausgade 35 - 30 25 81 11

I redaktionen er desuden:
Gunni Busck, Carstensgade 40 - 53 53 19 70
Andrea Tryggvadottir, Jerichausgade 39 – 40 43 66 69
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
Sidsel Jacobsen, Lundbyesgade 4

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 – 22 95 51 13 – 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.

H u m l e b y s  b e b o e r b l a d

Næste nummer af Nabo kommer den 7 november. 
Deadline for indlevering af indlæg er den 28. oktober. 
Indlæg sendes til: nabo@humleby.dk eller afleveres til et 
af redaktionsmedlemmerne.

Livet i orkanens øje Johannes Møllehave i Beboerhuset 
Hvis du var bortrejst i juli og august, 
så stod der, da du kom tilbage, 
en stor, sort kasse af et hus ud til 
Ny Carlsbergvej - lige der, hvor 
Jerichausgades bare ende ender. 

Måske så du huset på din vej hen og 
handle i Rema 1000, og måske tænkte 
du: ”hov, det hus var her da ikke lige før”. 
Så lagde du nok også mærke til skriften 
på muren over døren: ”UCC Professions-
højskolen” står der højt og tydeligt. 

Vi havde godt hørt, at der blev bygget 
uddannelsescampus til mange tusinde 
studerende på Carlsberg, og det så også 
ud til at være rigtig godt i gang henne i 
den anden ende af Carlsberg, men hokus 
pokus så stod der pludselig en sort kasse 
lige her, og de studerende var allerede 
kommet. Den 21. august rykkede 
Frøbel seminariet nemlig ind i den sorte 
bygning, og her har de nu deres daglige 
gang. 

Pavillonerne, som blev rejst i løbet 
af små seks uger, er efter sigende 
helt ok til formålet.  4.000 m2 med 12 
undervisningslokaler, ni grupperum, to 
gange plenum, mobile arbejdspladser 
og et topmoderne klimaanlæg, der 

sikrer, at de 200 pædagogstuderende kan 
trække vejret ordentligt, mens de dygtiggør 
sig (sådan et fikst apparat var vi nogen, 
der godt kunne have brugt i det gamle 
midlertidige KUA, skal jeg hilse og sige).

Ikke desto mindre er arrangementet 
midlertidigt. Frøbels bygninger på 
Grundtvigsvej, som UCC satte til salg 
i forbindelse med byggeprojektet på 
Carlsberg, blev solgt hurtigere end 
forventet. Man måtte altså finde på noget 
indtil det nye Campus står klar, og det 
noget er der hermed redegjort for. Frøbel 
råder endvidere midlertidigt over nogle 
eksisterende byggerier på Carlsberg. 

I 2016 flytter pædagoguddannelsen over 
i det rigtige Campus Carlsberg sammen 
med fem andre uddannelser og ca. 10.000 
medstuderende. Så den sorte rædsel skulle 
blot være en parantes i brostens-idyllen - og 
bevares, så grim er den da heller ikke, det 
kunne være meget værre.

Velkommen til Frøbel!

Camilla

D.21.oktober kl. 20 kommer Johannes 
Møllehave og taler i Beboerhuset. Det 
kommer til at handle om H.C. Andersens 
eventyr  ”Den flyvende kuffert”. Man får 
nok lidt mere ud af det, hvis man har læst 
eventyret for nylig, men det er ikke nogen 
forudsætning.

   Præst og forfatter Johannes Møllehave 
er en kendt person. Han har skrevet over 
200 bøger, bl.a. romaner, erindringer, 
biografier, essays og et udvalg af hans 
prædikener er udgivet. Han har stor 
sans for humor og har skrevet revyer 
og revyviser. Han er en vidende og 
underholdende taler, og der skal nok blive 
noget at grine af. Baren er åben, selv om 
det er tirsdag. Arrangementet er støttet af 
Forfattercentrum.

Lone C54
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De mange højhuse 
på Carlsberg er her 
set fra Østerbro med 
Sortedamssøen i 
forgrunden. Men 
ifølge lokalplanen 
bliver de så lyse 
og nærmest 
gennemsigtige, 
at de næsten ikke 
falder i øjnene.

Det bliver ren kolonihave-idyl og ingen trafiklarm mellem 
Carlsberg-byen og Humleby ifølge lokalplanen.

Hushøjden på den nærmeste 
bebyggelse omkring Humleby tager 
hensyn til, at Humleby fremdeles 
skal være solbeskinnet. Men fire-
etagers huse på højereliggende 
terræn vil tage en god bid af himlen 
fra husene i øvre Carstensgade.

Carlsberg-
byen vil ikke 

kaste skygge 
over Humleby 

- i hvert fald ikke 
efter kl. 18 omkring 

St. Hans, hvor solen 
står højest på himlen.

Da kommunen og Carlsberg-byen invi-
terede til byvandring rundt på Carlsberg 
d. 23. september for at præsentere lokal-
planen for Carlsberg-byen, var vi så mange, 
at omviserne ikke kunne råbe os op. Det 
var kun de, der møvede sig helt frem i 
forreste række, der fik noget at vide.
Vi blev beroliget med, at planen ville blive 
grundigt gennemgået på et møde inden døre 
efter omvisningen. Men det blev det ikke 
bedre af. Det var kun tilhørerne på de forreste 
fem rækker, der kunne følge gennemgangen 
af lokalplanen. Vi andre, der stod eller sad 
længere tilbage kunne i stedet kigge på den 
skrækindjagende model over Carlsberg-byen i 
træ, der gengiver den oprindelige model, som 
tegnestuen Entasis fik en fed førstepræmie 
for. Ifølge den model maser Carlsbergbyens 
huse sig så højt og tæt ind på Humleby, 
at vi ikke overdrev, når vi i Nabo forudså, 
at vi i Freundsgade, nedre Jerichausgade 
og øvre Carstensgade i fremtiden skal 
lægge os på ryggen, hvis vi vil se himlen.
Der er hjælp at hente for dem, der vil 
orientere sig om lokalplanen på Humlebys 
hjemmeside, hvor man kan finde frem til 
følgende link: http://soap.plansystem.dk/
pdfarchive/20_2925555_1409227751812.pdf
Ved at klikke på det link åbner der sig 104 
sider med tegninger og forklaring på hvad 
som helst. Og det viser sig heldigvis, at der 
nu bliver taget udstrakt hensyn til Humleby 
– både når det gælder sollys og trafik.
Selv de kommende højhuse vil ikke 
kaste skygger over Humleby – i hvert 
fald ikke efter kl. 18 omkring St. Hans, 
når solen står højest på himlen.
Bilfri cykelby?

Vi har flere gange i Nabo kritiseret Carlsberg-
planen for at mangle en trafikplan. På 
mødet den 23. september viste det sig, 
at der skam er en plan. De kommende 
beboere og brugere af Carlsberg-byen 
kører på cykel.  Der kommer en ny super-
cykelrute hele vejen langs banen til Valby 
station og videre ind mod centrum ad 
Sønder Boulevard. Ellers vil de tage toget 
fra den nye S-station Carlsberg, som 
forventes at blive byens mest trafikerede. 

Og så er der i øvrigt ikke langt at gå til 
den kommende Metro-station på Enghave 
Plads. Eventuelle personbiler vil blive gravet 
ned i parkeringskældre under Carlsberg-
byen - eneste indfaldsveje bliver ud over 
Ny Carlsbergvej en ny bro over til Vigerslev 
Allé ved Carlsberg-stationen. Fin plan!
Gunni

Vi var så mange til orienteringen 
om lokalplanen, at de fleste hverken 
kunne høre eller se noget.
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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

De gemte butikker 
De handlende bag metrohegnet på Enghave Plads klarer sig, mens de venter på bedre tider.

Det’ ikke til at se det, hvis 
man ikke lige ved det. Men 
der er liv i gaden bag det tre 
meter høje hegn, som om-
kranser byggepladsen på 
Enghave Plads. Ikke så lidt liv 
endda, efter mere end tre år i 
skyggen.

Tag nu Kaffeslabberas’en på 
hjørnet af Haderslevgade og 
Enghave Plads. Dejligt stort lo-
kale indenfor, solbænke uden-
for, og pænt besøgt på en 
stille eftermiddag sidst i sep-
tember. Klientellet er forhold-
svis ungt, musikken sagte – og 
ind imellem bliver der spillet 
gamle LP’er fra en større op-
stabling bag døren. 

Bag disken står Sille, som al-
drig har oplevet andet end det 
grønne plankeværk foran bu-
tikken. »Vi åbnede for 3 ½ år 
siden, og da var de jo allerede 
gået i gang. Det går udmærket 
med forretningen, men det 
bliver da helt fantastisk, når 
Metroen åbner. Tænke sig, 
der er sol på den plads hele 
dagen!«.

Kaffeslabberas’en  har åbent 
fra 7.30 til 18 om hverdagen, 
fra 9 til 18 i weekenden og 
sælger foruden kaffe og kager 
også brød, vin og øl ud af hu-
set, sandwiches og delikatess-
er.

»Jeg sparer og sparer«.
 Lidt længere henne frister 

Osman livet med sin pizzabar, 
der hedder ’Ych – in the 
making’ og er næsten 20 år 
gammel. 

»De sidste tre år har jeg ikke 
tjent penge«, siger Osman. 
»Jeg arbejder i mange timer, 
jeg sparer og sparer, men 
det er svært. Så jeg ved ikke, 
hvordan det kommer til at gå«.

Hans nabo, osteforretningen, 
fik nye ejere for 10 måneder 
siden, makkerparret Joachim 
og Lotte. De har shinet 
butikken pænt op og sælger 
foruden oste sandwiches og 
specialiteter. Og de er ret 
glade.

»Det er som en lille landsby, 
det her«, siger Joachim. »Det 
er stamkunder, det meste, og 
der kommer da også folk forbi 
og køber og anbefaler os til 
andre. Så vi skal nok klare os«.

 Familiebageren
Navnet er enkelt: Brød. Og 

produktet fremstilles på ste-
det af en flok af smukke unge 
mennesker, mange af dem i 
familie. Ejerne har i det sidste 
par år heddet Keld og Camilla 
og har tætte forbindelser til 
den kendte Kihoskh på Søndre 
Boulevard. Det er Kelds børn 
og deres venner, der bager og 
ekspederer under vejledning af 
bagermesteren, som  er hans 
svigersøn. Brødet er økologisk 
surdejsbrød, suppleret af so-
lide kager og en masse specia-
liteter som honning fra Lemvig 
og fra Bybier, store sække med 
mel, hjemmelavet muesli.

»Det går rigtig godt«, siger 
Bibi bag disken. »Vi er blevet 
de smarte menneskers bage-
ri, her kommer faktisk mange 
kendte, og vi vokser hele ti-
den. Desuden leverer vi brød 
til en masse cafeer rundt om i 
byen«.

Lige ved siden af ’Brød’ var 
der en bar ved navn ’Darling’. 
Den er lukket, men ikke solgt. 
Ejeren venter nok på bedre 
tider, når Metroen åbner om 
3-4 år. 

edel



TORSDAGSBARENTORSDAGSBAREN

- mød dine naboer hver torsdag kl. 20 i

Humlebys Beboerhus
Torsdagsbarens kalender for efteråret 2014
23. oktober – Mette Smidl og Øyvind Ougaard
6. november – Træblæsertrioen Klør Træ
13. november – Ulla Henningsen og Ole Kock Hansen
4. december – Operaaften med Cille Ebling, Simon Schelling og Peter Møllerhøj
11. december – Julebanko

Torsdagsbaren er åben hver torsdag fra kl. 20 - 23. 
Hold øje med os – nye arrangementer kan dukke op i vores kalender.*
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I næste måned kommer Klør Træ og spiller i Beboerhuset. Trioen består af Jan Liberius Jensen, 
fagot, Zsuzsusanna  Adorjan, klarinet og Steen Andersen, som bor i Küchlersgade, obo. Trioen 
er det der på fransk hedder en trio d’anche, en trio af rørblæsere. Trio d’anche opstod i Frankrig 
i slutningen af 1800-tallet.

Klør Træ’s repertoire spænder fra renæssancemusik til helt nyskabt. De har uropført kom-
positioner af Frederik Gislinge og Henrik Dyhr. De spiller også arrangementer af Mozart ved 
Obradous, divertmenti, oprindeligt for tre bassethorn. Andre komponister er Bach, Poulenc og 
Ibert Milhaud.

Trioen har optrådt mange steder, Vigerslev Bibliotek, kirker og godserne Gjorslev, Vallø og Vem-
metofte. Her i Humleby har de bl.a. optrådt foran Beboerhuset ved min 50-års fødselsdag i 
2005, hvor mange naboer kom og lyttede med.

Lone C54

Torsdag d. 23. oktober byder Beboerhuset velkommen til sæsonens 
første Torsdagsbar, og vi glæder os til at kunne præsentere aftenens 
musikalske indslag: Mette Smidl som spiller violin og Øyvind Ougaard 
på harmonika. 

Sidste gang Mette Smidl spillede for os i Torsdagsbaren 
var det sammen med Channe Nussbaum, og det 
lykkedes de to damer at få hele det tætpakkede 
beboerhus op at danse. 

Tilsammen udgør Smidl, Nussbaum og Ougaard Trio 
Klezmer, og Smidl og Ougaard vil da også denne aften 
spille en del af trioens stemningsfulde repertoire lige 
fra det melankolske til det lystige, men vi kommer 
også til at høre smægtende sigøjnermusik og dejlige 
danske melodier.

Henriette, Je 31
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66
vesterfælledvej
værkstedsbutikken

ShopArt
kunst og

kunsthåndværk

fotografi

skulptur

salg
produktion

og undervisning
Tlf.: 3331 1993

Bladene falder
Her i oktober får træerne efterårsfarver 
og smider efterhånden bladene. Det er 
en god ide at feje fortove og havegange, 
da rådnende blade bliver smattede 
og glatte. Græsplæner skal rives, da 
rådnende blade under sneen kan give 
grobund for sneskimmel, som giver 
bare pletter i græsset.

Frisk luft til musklerne
I Søndermarken kan man dyrke udendørs-fitness 

Lægge- og plantetid

Man kan stadig nå at lægge løg 
og plante nyt. En mulighed er at 
lave en fin potte med løg i flere 
etager. Store løg som f.eks. 
tulipaner og påskeliljer lægges 
10-12 cm under overfladen. Så 
strør man jord over og lægger 
små løg som f.eks. vintergæk-
ker, erantis eller krokus 5 cm 
under overfladen. Til sidst dæk-
ker man med jord og venter til 
foråret, hvor potten vil blomstre i 
en lang periode.

Sommerens udplantningsblom-
ster er slut. Man kan overvintre 
margueritter og pelargonier in-
dendørs. De stilles lyst og køligt 
og vandes hver 14. dag. Så kan 
de sættes ud til maj næste år. 
På den måde får man kraftigere 
planter end man normalt kan 
købe, og man sparer også lidt 
penge.

Sommerblomsterne kan erstat-
tes med chrysantemum, lyng 
eller Hebe. Det er vækster, som 
kan blomstre fint indtil det for al-
vor bliver frostvejr. Hvis man vil 
plante et æbletræ er de moder-
ne sorter Ellstar og Discovery 
en mulighed. De er aromatiske 
og ikke meget modtagelige for 
sygdomme.

Efterårsferie

Det bliver efterårsferie med kul-
turnat og mange aktiviteter for 
børn. Man kan tage i skoven og 
finde svampe, hvis der ikke har 
været for mange i forvejen. Man 
kan også samle bogkapsler og 
fyrsvampe til juledekorationerne.

De sidste tomater når ikke at 
blive røde. De grønne tomater 
kan ikke spises rå, men kan ste-
ges, syltes eller laves til kompot, 
f.eks. efter opskrifter i Meyers 
Almanak. Der er kastanjer på 
Ny Carlsberg Vej, de kan sam-
les og man kan lave kastanjedyr 
med tændstikker. Der er masser 
af æbler, og mange plantager 
indbyder til selvpluk.

Sommeren er slut

Høstasters som populært kaldes 
”sommerens sidste farvel” blom-
strer sammen med de sidste ro-
ser. En enkelt solsikke kan ses 
C48 og Kirstens kristtjørnhæk, 
C46, har mange fine, røde bær. 
Gadetræerne står smukt med 
modne frugter, så det er ikke 
helt dårligt.

Lone C54

Om fredagen efter havde Kina 
ondt i mavemusklerne, og jeg 
kunne i den grad mærke mine 
ben. Men vi havde så også 
været til fitness i Søndermarken 
og pisket rundt i en hel time, op 
ad bakker og ned ad bakker, 
vi havde ligget som planker og 
lavet øvelser ved en rund træs-
cene, og selv om holdet hedder 
60+, var det mere end rigeligt 
for vores aldrende lemmer. Men 
det var dejligt at træne i fri luft.

Det er firmaet FamFit, etabler-
et af Theis Rosenkvist og Allan 
Hansen, henholdsvis bachelor 
i idræt og sundhed og cand. 
merc., som har fået ideen med 
frilufts-fitness. Der trænes for 
tiden fire steder i byen, foruden 
Søndermarken er det Amager 
Strandpark, Islands Brygge og 
Østre Anlæg, og det med den fri 
luft er ment helt bogstaveligt: Der 
skal trænes, uanset hvordan ve-
jret arter sig, og der er ikke noget 
sted at krybe i ly.

»Vores mission er enkel. Vi 
vil højne kvaliteten af udendørs 
holdtræning i naturen, sørge 
for, at der findes et kvalificeret 
mødested for de mennesker, der 
elsker at træne udendørs, langt 
væk fra spejle og overfyldte 
træningslokaler«, erklærer Theis 

Fornem pris til 
Louise Witt

Prix Italia er radioens svar 
på filmens Oscar, så det er 
en stor ære, der er tilfaldet 
Humlebyboeren og radioværten 
Louise Witt-Hansen, Ca 9. Louise 
fik prisen for sit radiodrama 
’Efter fyringerne’, som blev 
udsendt på P1 i efteråret 2013 
og var baseret på en historie 
om et stort fransk tele-firma, 
der gik konkurs og fyrede alle 
medarbejdere. 48 af dem begik 
selvmord. Prix Italia blev uddelt 
i Torino. 

og Allan. De etablerede FamFit i 
februar 2012 og har i øjeblikket 
omkring 300 tilmeldte brugere. 
Det koster 169 kr. om måneden, 
hvis man vil træne frit på flere 
hold og 29 kr. pr. gang, hvis man 
kun vil betale for de timer, man 
bruger. 

Der er højst 20 på et hold. I 
Søndermarken var vi kun seks 
sidste torsdag. Men vi kommer 
igen. Så gør det forhåbentlig lidt 
mindre ondt de kommende fred-
age.

Man melder sig til på famfit.dk.
edel      



[..Vidste du, at en brandkam 
skal sikre imod, at  brand 
spreder sig fra den ene 
lejlighed til den anden? Hvis 
brandkammen ikke er 
efterset og vedligeholdt, kan 
den svigte ved brand og ilden 
få mulighed for at sprede sig. 
Det kan koste dyrt i penge og 
måske  menneskeliv!..] 

 

Er din brandkam stadig sikker efter 100 
a r med vind og vejr?  
Jonas Zacho udfører og tilbyder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Husk! - at du har mulighed for at udnytte det nye 
håndværkerfradrag og trække op til 15.000 kr. fra i skat pr. 
voksne beboer i husstanden. 
 
 
 
Ring eller mail og hør nærmere, hvis din brandkam skal efterses. 
Jonas Zacho    – alt i jern og mursten. 
Tlf 23 60 27 43 – Mail z.zacho@yahoo.dk  

 
 nedrivning af brandkam 
 opførelse af ny brandkam 
 efterfugning 
 zinkinddækning 
 humlebys stil -  gule maskinsten, rød 

staffering og blådæmpede ler tegl, 
bibeholdes 
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TEATRENE OMKRING OS I OKTOBER

Det er oktober, den første rigtige 
efterårsmåned, mørket sniger sig ind 
på os, og det er tid at finde noget, der 
kan oplyse og oplive os. Trods trusler 
om influenzasmitte og forsaml dig med 
andre for at grine, for at røres, for at blive 
provokeret. Kulinarisk eller politisk, teater 
skal der til!

Vi er heldige, at vi bor midt i et 
teaterdistrikt. I den dyre ende har vi flotte 
musicals som Beauty and the Beast på 
Det Ny Teater, men lad os begynde med 
to små Vesterbro-scener, Husets Teater 
på Halmtorvet og Teatret ved Sorte Hest. 
Her kan man somme tider være heldig og 
få store oplevelser for ret få penge. 

Den 11. oktober slutter ”Ilt” på Husets 
Teater. Ny engelsk dramatik, to personer 
i en iscenesættelse (ved Christoffer 
Berdal), der skærer ind til benet. To fine 
skuespillere slås med store spørgsmål, 
om parforholdet og planetens fremtid. 
Har I set nogle af Det Røde Rums 
forestillinger i Skuespilhuset, vil I vide, 
at Thomas Hwan er et helt usædvanligt 
talent. – Husets Teater har åbenbart 
nyere engelsk dramatik som tema i 
efteråret: 18. oktober er der premiere på 
et andet engelsk stykke, ”Konstellationer”. 
Det skulle være en elegant fortælling 
om liv, død og kærlighed, denne gang 
affødt af mødet mellem en biavler og en 
astrofysiker. Det lyder lokkende.

På Sorte Hest giver de vintage-Pinter 
indtil 25. oktober: Teaterchefen har 
selv instrueret ”Old Times”. I gamle 
dage hed stykket bare ”Gamle dage”. 
Men der spilles dog på dansk, og det 
handler stadig på ægte pintersk om 
uvisse identiteter og forskellige udgaver 
af fortiden. Anmeldelserne var ikke 
i top, men der er to stærke damer, 
Beate Bille og Sarah Boberg, som de 
bærende kvindelige kræfter, så mon ikke 
forestillingens mange lag er faldet på 
plads nu. Visse aftener trækkes der lod i 
foyer’en om, hvem der spiller hvem. 

I Dansehallerne ovre på Carlsberg 
finder man en broget blanding af korte 
gæstespil og egenproduktioner. Jeg var 
skuffet sidste år over børneforestillingen 
”Den røde ballon”, som genoptages 
i efterårsferien, men måske er 
Tim Rushton og Csongor Szabos 
performance-monolog for voksne, 
”Diary of a Madman” (det skulle vel 
ikke være ”En gal mands dagbog”, der 
er forlægget?) så bevægende, som 
foromtalen lovede? Spiller kun visse dage 
og slutter 6. december.

Det var forestillinger med henholdsvis 
to, tre og en medvirkende. Man kan tage 
de mørke briller på og sige: Æv, de har 
ikke råd til mere (og det har de nok heller 
ikke). Men et lysere syn vil afsløre, at 
der kan være en utrolig nærhed i disse 

oplevelser på de små teatre, og ikke 
bare fordi det er småt med pladsen. 
Dog, hvis man er mere til fest og ballade, 
kan vejen gå til Frederiksbergs allé og 
Aveny-T, der har forsøgt at satse på det 
sikre med genopsætningen af Nikolaj 
Cederholms engang banebrydende 
teaterkoncert, Gasolin. Det er 20 år 
siden, og det varer til 6. december.

 Den anden ’store’ scene på 
Frederiksberg i et lige så gammeldags 
charmerende teaterrum som Det Ny 
Teater, nemlig Betty Nansen, lagde ud 
med en dramatisering af Orwells ”1984”, 
der går til 2. november. Skildringen af 
det gennemførte overvågningssamfund 
har måske føltes alt for indlysende 
aktuel til, at forfatterne tog det greb 
om historien, der kunne gøre den 
virkelig vedkommende – mente visse 
anmeldere. 

Jeg har store forventninger til ”Samtale 
før døden ” på Edison, fordi Olaf 
Johannessen er sådan en hamrende 
god skuespiller, og fordi Adam Prices 
tekst bliver instrueret af Peter Langdal. 
Johannessen er Adolf Eichmann, der 
umiddelbart før sin henrettelse bliver 
opsøgt af sin dommer, som prøver at 
forstå det ufattelige. Der er premiere 4. 
oktober. 

Her er ikke plads til at nævne alle de 
teaterinitiativer og gæstespil, der popper 
op rundt omkring os – og Valbys Teater 
V er slet ikke med - men måske kunne 
vi lokke en af Humlebys eksperter til at 
fortælle om børneteater en anden gang. 

Sidsel

Teatersæsonen er over os for alvor nu, og Humleby burde bidrage til at trække 
publikums aldersgennemsnit ned, så det ikke kun er os blåhårede, der fylder de 
polstrede sæder.
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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  -  Beboerforening 
Andre byggeforeninger

 Næstformand
Per Skovgaard Andersen
Küchlersgade 57
Tlf.: 40 25 02 18
Mail: psa@ef.dk
Ansvar :  Kloak & Forsyningsnet, 
Vesterbro lokaludvalg
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.: 21 62 05 61
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 -  mail 
administration
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
Peter Holst
Küchlersgade 55
Mail: ph@peterholst.com
Tlf.: 
Ansvar: Lokalplan
Udvalg: Trafikudvalg

K o n t a k t a d r e s s e r :

Kom med dine holdninger til lokalplanens tillæg nr. 4

Husejerforeningens bestyrelse arbejder på højtryk for at skrue et høringssvar sammen til “Forslag til 
tillæg nr. 4 til lokalplan nr. 432 Carlsberg II”. Tillægget vedrører bl.a. områderne lige rundt om Hum-
leby, og vi har derfor stor interesse i at påvirke resultatet af høringsrunden.

Vores fokusområder er trafikbelastningen af Ny Carlsberg Vej og Humleby, bevarelse af Ny Carls-
berg Vej, højdeforskellene mellem Humleby-husene og de nye nabohuse samt indretningen af de 
nye grønne bælter rundt om Humleby.

Vi har allerede fået masser af input fra forskellige beboere i Humleby - men vi kan sagtens bruge 
mere. Sådan kan du bidrage: 

•	 Læs lokalplantillægget, som du finder her: humleby.dk/?p=1730

•	 Kom med dit input på humleby.dk/?p=1425

•	 Deltag i beboermødet d. 7. oktober og giv dit besyv med

•	 Tag fat i dine politiker- eller journalistkontakter og vend sagen med dem

•	 Tag fat i et af husejerforeningens bestyrelsesmedlemmer, hvis du kan bidrage

Du er selvfølgelig også velkommen til at sende dit eget personlige høringssvar til Københavns 
Kommune - men vi hører under alle omstændigheder gerne fra dig!

Beboermøde tirsdag d. 7. oktober kl. 19.00 i Carlsbergs Idrætshal

Husejerforeningens bestyrelse afholder beboermøde vedrørende 
forslag til tillæg 4 til lokalplan 432 ”Carlsberg II”. På mødet vil 

bestyrelsen fremlægge udkast til høringssvar og modtage input fra 
fremmødte beboere.

http://humleby.dk/?p=1730
http://humleby.dk/?p=1425
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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

ny husejerforsikring 
af Christian Maegaard

Som vi har orienteret om på humleby.dk, har vi været nødt til at skifte forsikringsselskab grundet en 
varslet voldsom prisstigning fra Gjensidige. Præmiestigningen havde et niveau, så der ikke længere 
ville være tale om en rabat ved at vi har en fællesforsikring frem for individuelle forsikringer.

Vi er derfor nu forsikret hos Danske Forsikring i samarbejde med Topdanmark siden 1. juli. Policen 
kan findes på humleby.dk/dit-hus/husforsikring/

Der er et par ting man skal være opmærksom på, som er ændret i forhold den til tidligere forsikring. 
Selvrisikoen er lidt højere. De mange individuelle forbehold er for en stor dels vedkommende 
slettet og erstattet af mere generelle forbehold. Det anbefales at man gennemser den nye police 
og orienterer sig om især forbeholdene vedrørende svamp og insektskade samt skybrudsskader.

Særligt for skybrud gælder det, at skader forårsaget af vandindtrængen gennem lavt siddende 
kældervindue ikke er dækket, hvis kældervinduet ikke er beskyttet af en opkant på mindst 10 cm.

I forbindelse med tegningen af forsikringen er husene også blevet gået igennem med henblik på 
at vurdere hvilke huse, der er omfattet af det generelle forbehold mod svampe- og insektskade i 
tagkonstruktioner. Dette forventes at ville føre til en opdatering af policen, som vi også vil orientere 
om via hjemmesiden.

http://humleby.dk/
http://humleby.dk/dit-hus/husforsikring/
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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

Generalforsamling i beboerforeningen Humlen
Tirsdag d. 28. oktober 2014 kl. 20:00 i beboerhuset, Carstensgade 15

Beboerforeningen afholder sin årlige generalforsamling i beboerhuset. Bestyrelsen fremlægger året 
der gik og præsenterer tanker for det fremtidige arbejde, som er med til understøttet fælles tiltag i 
vores elskede kvarter.

Der er plads til frivillige i bestyrelsen - eller til medlemmer der ønsker at gøre et eller andet specifikt i 
og for beboerforeningen. Det er ex ikke bestyrelsen der står for Torsdagsbaren, madklubben Farinelli 
eller fredagslegen i Carlsberghallen osv. Kom endelig til Genralforsamlingen, hvis du har en ide og 
ønsker indflydelse.   

Dagsorden for generalforsamlingen er fastsat i vedtægterne for beboerforeningen 
og lyder som følgende:

1. Valg af dirigent og referent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Beretning fra diverse udvalg 

Nabo, Torsdagsbaren, Fredagsleg m.fl.

4. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt 
godkendelse af årsregnskab 

5. Indkomne forslag 

6. Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel 
ændring af kontingent

7. Valg af formand 

Jesper, Je20 genopstiller

8. Valg af 3-5 bestyrelsesmedlemmer

Gunni C40, Anna Begga L19, Ulla EMG10 og Tine B8 genopstiller.
Ejvind EMG4 genopstiller ikke. 

9. Valg af suppleanter

Hatla VF24 genopstiller

10. Valg af kasserer

Jørgen Fenhann K19 genopstiller

11. Valg af revisor plus revisorsuppleant

12. Valg af Chefredaktør for Nabo

13. Eventuelt

Det sker, at Nabo undlader 
at omtale et sølvbryllup i 
Humleby, men ikke hvis 
sølvbrudeparret fejrer 
dagen med åbent hus, hvor 
naboer og venner myldrer 
ind og bliver beværtet med 
champagne, godbidder 
og lækre kager. Og da 
slet ikke, hvis det handler 
om et flittigt medlem af 
Nabos redaktion som 
Kina Bodenhoff.
16. september fejrede hun 
og Steen Ebling sølvbryllup 
– det blev en fin og festlig 
dag, der startede meget 
tidligt med morgensang 
ved gadedøren.

TV2 FRI SØGER GENERATIONSBOLIGER TIL NY PROGRAMSERIE

Jeg er i fuld gang med en ny programserie til tv2 fri, hvor jeg søger efter både sommerhuse og hjem, der har huset den samme 
familie i generationer. Slet og ret fordi husene er så dejlige, at familien ikke har kunne slippe dem.

Husene kan både være de små eftertragtede badehuse på Vesterhavskysten i Løkken, som det historiske hus på Christians-
havn hvor familier i flere generationer har levet hverdagsliv og ferieliv, huse som er fyldt med historie og minder.  Vi vil se på 
de helt særlige kendetegn, der er ved boligerne. Hvad er aldrig blevet ændret? Og hvilke forandringer har huset gennemgået? 
Hvilke traditioner knytter sig til huset og hvordan leves livet i moderne familier i dag i boligerne ?

Bor du selv i sådan et hus? Kender nogen der gør? Eller er du bare nysgerrig efter at høre mere, så må du endelig kontakte mig

Vi skal producere 10 programmer af 26 min. Vi har to boliger med pr. Episode.

Optagelserne finder sted her i månederne september – november 2014.

Programmerne skal sendes foråret 2015 på TV2 FRI

Med venlig Hilsen 
Malene Christensen 
mc@heartland.dk 

tlf. 53382423 

Kære Humleby
Vi er en familie med to små 
børn, Ella på fem år og Emil 
på fire måneder, som drømmer 
om at købe et hus i Humleby. 
Vi har boet på Vesterbro siden 
1997, først i Enghavevej-enden 
og idag lige ved Maria Kirken. 
Vi elsker Vesterbro og har 
drømt om Humleby i mange 
år, så nu håber vi, at vi kan 
komme til at bo der. Skriv 
eller ring meget gerne til os, 
hvis I skulle få et hus til salg  

53651425 
evastokbro@hotmail.com

Kærlig hilsen Eva og Daniel

mailto:mc@heartland.dk


HUMLEBY - KALENDER

Leje af beboerhuset
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. 

Lige nu i beboerhuset
tirsdag 7. oktober kl. 19: 
Ekstraordinært beboermøde 
i Carlsbergs idrætshal

tirsdag 21. oktober kl. 20: 
Johannes Møllehave i beboerhuset

torsdag 23. oktober kl. 20: 
Torsdagsbar: Smidl og Ougaard

tirsdag 28. oktober kl. 20 
Beboerforeningens Generalforsamling

torsdag 6. november kl. 20 
Torsdagsbaren: Trioen Klør Træ

mandage kl. 18.30:
Madklubben Farinelli

torsdage kl. 20.00:
Torsdagsbar i beboerhuset

fredage kl. 17:
Børnegymnastik

Kalender

Kirsten Hagelskaer

Den teknisk fremragende maler Kirsten 
Hagelskær udstiller for tiden i Beboerhuset. Her 
er hun mellem to af sine portrætter – Frida 
Kahlo til venstre og Nina Simone til højre. 
Frida Kahlo er et kunstnerisk forbillede for 
Kirsten Hagelskær, der med sit portræt yder 
Frida yndige ansigt større retfærdighed end 
Frida selv gør i sine mange selvportrætter, 
hvor hun overdriver den mørke behåring på 
overlæben og de sammenvoksede øjenbryn – 
træk som kvinder sjældent finder flatterende. 
Gunni
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