
Referat fra bestyrelsesmøde i Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade afholdt den 19.11.2010 

Deltagende bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Hansen, Webersgade; Tonie Holm-Jensen, Wiedeweltsgade; 

Sascha Ethelberg, Jens Juels Gade; Peter Egebjerg Møller, Abildgaardsgade; Steen Taarnmark, 

Eckersbergsgade; Ebbe Andersen, Wilhelm Marstrands Gade, Ole Gade, Skovgaardsgade; René Fagerlund, 

Høyensgade; Jens-Jacob Paludan, formand; Peter Anderson, kasserer; Jens Holm, suppleant. 

 

1: Referent og ordstyrer 

Peter Anderson og Jens-Jacob Paludan. 

 

2: Godkendelse af seneste referat 

Referatet fra den 16. september 2010 blev godkendt. 

 

3: Nyt fra formanden (med underpunkter): 

Formanden orienterede om rotteproblemer i forbindelse med et hus, der står tomt. 

 

Der er netop solgt et par huse i foreningens område. 

 

Kommunen har nu påbudt foreningen at sørge for lovliggørelse af et cykelskur i Abildgaardsgade. 

 

Herefter havde formanden inviteret to gæster fra Lille Farimagsgade, nemlig den nuværende og den forrige 

formand for ejerforeningen ØF 24/LF 1-3. 

Gæsterne orienterede om forløbet op til kommunens overtagelse af den hidtidige private vej. 

Der var klaget til Vejdirektoratet, der afgjorde, at kommunen i henhold til Vejlovens § 23 var i sin gode ret 

til at overtage gaden. 

Vurderingen fra gæsternes side var, at der intet kunne stilles, såfremt kommunen ønskede at overtage en 

gade under henvisning til, at man ønskede ensartede parkeringsregler. 

Efter overtagelsen har kommunen besluttet at nedlægge bilparkering i gaden til fordel for cykelparkering. 

Dette er af kommunen blandt andet begrundet med, at der ikke er plads til udrykningskøretøjer, såfremt 

den almindelige parkering opretholdes. 

Den tidligere formand orienterede herefter om, at vaskeriet i Øster Farimagsgade stod foran lukning. Han 

opfordrede til, at interesserede slog sig sammen for at overrage driften. Ifølge beregningerne var der 

omkring 250 husstande i kvarteret, der jævnligt benyttede vaskeriet. 

Jens-Jacob Paludan sagde, at det ikke var en sag, der kunne tages op af husejerforeningen, men man var 

velkommen til at skrive om det på forenings hjemmeside. 

Jens-Jacob Paludan orienterede herefter kort om foreningen grundejeren.dk og omdelte brochurer, der var 

blevet ham tilsendt. 



Under punkt 3 drøftedes herefter hvorledes man skulle forberede sig på en eventuelt kommende 

henvendelse fra kommunen om kommunalisering af gaderne. 

På baggrund af, at man kunne forvente en høringsfrist på ganske få uger blev følgende besluttet: 

Husejerforeningen henvender sig til en sagkyndig advokat, der skal komme med en juridisk vurdering af 

vores muligheder i tilfælde af at kommunen ønsker at kommunalisere gaderne. 

Advokaten skal ligeledes se på konsekvenserne for havearealernes vedkommende. Disse arealer kan enten 

forblive foreningens ejendom eller tilskødes de enkelte husejere.  

Advokaten skal herefter deltage i generalforsamlingen i marts 2011, hvor medlemmerne så kan spørge ind 

til sagerne. 

Bestyrelsen skal herudover søge at få en repræsentant fra kommunen til at deltage ved 

generalforsamlingen i marts 2011. 

 

4: Punkter, som skal drøftes 

4a: Affaldsproblematik i specielt Øster Farimagsgade. 

René har snakket med kommunen uden at det har hjulpet. 

René henvender sig igen og anmoder om, at der opsættes flere skraldespande på strækningen. 

4b: Træer – hvor høje må disse være? 

Kan man stadfæste en regel om bestemte maksimale højder på træer i haverne? 

De gældende regler (hegnsloven?) tjekkes af Jens Holm, hvorefter sagen viderebehandles. 

4c: Katteproblemer. Der er mange katte i kvarteret og enkelte husstande har mange katte. 

Hvad kan foreningen gøre? 

Kan man forlange, at katte steriliseres? Kan foreningen opstille regler om antal katte i et hus? Har man pligt 

til at holde katte inde på egen grund? 

Peter Anderson undersøger, hvad der findes af love og regler, hvorefter sagen viderebehandles. 

4d: Hække. Der er visse steder problemer med at husejere ikke sørger for at klippe hækkene med den 

konsekvens, at der ikke er plads til at færdes på fortovene. Der formuleres en tekst til hjemmesiden med 

det budskab, at hækkene skal holdes inde i havearealerne. 

4e: Grafittibekæmpelse. Er det en fælles opgave? Der var enighed om, at graffiti forringede hele kvarteret. 

Jens-Jacob fortalte, at der findes en kommunal vejledning i hvordan man renser og forebygger. 

Det blev besluttet, at man vil indstille til generalforsamlingen, at der afsættes et beløb i budgettet til 

formålet. Der tænkes på graffiti på huse, plankeværker og skilte i Øster Søgade og eventuelt i Øster 

Farimagsgade. 

René undersøger priser og muligheder så materialet er parat til næste møde. 

4f: Postkasser. Skal de fra næste år placeres i skel? Det blev oplyst, at postbuddet havde været ”hjemme” 

for at tjekke sagen. Postkasser skal ifølge postbuddet sættes ved ”matrikelgrænsen”. 

Jens-Jacob skriver officielt til postvæsenet for at se, om vi kan slippe. Herunder skal der argumenteres med 

at matrikelgrænsen findes helt inde ved huset. 



4g: Drøftelse af de fælles regnvandsledninger. Skal vi lade vore regnvandsledninger tinglyse? 

 

De fleste huse deler et eller flere regnvandsafløb (det er normalt tagbrønde og afløb frem til 

hovedkloakbrønden) med naboer. Dette har givet anledning til problemer i forbindelse med 

vedligeholdelse eller udskiftning. Regnvandsafløbssystemet er privat og udgifterne afholdes af husejerne. 

 

I en del tilfælde løber selve kloakstikledningen fra en ejendom igennem naboens have. En opgravning af 

naboens måske dyrt anlagte have kan give anledning til mange problemer. 

 

Kommunen har tidligere anbefalet, at der findes en tinglysning sted, så det for alle er klart, hvem det er, der 

skal betale for hvad. 

 

Hvis havernes status ændres i forbindelse med en kommunalisering af gaderne – hvad så? 

Bestyrelsen besluttede, at advokaten ligeledes skulle komme med en juridisk vurdering på dette område. 

 

5: Nyt fra kassereren 

Der er udskiftet tre regnvandsbrønde siden sidst. Der er opdaget yderligere to brønde, der skal udskiftes. 

Aftalerne og økonomien i forbindelse med optagelsen af Webersgade er nu helt på plads. Webersgade har 

indbetalt det aftalte beløb. Den skriftlige aftale kan findes under Info fra husejerforeningen på 

hjemmesiden. 

Restanter: To fra de hidtidige syv gader. Der er rykket med trussel om inkassosag. Fem fra Webersgade 

mangler at betale. Der er sendt første rykker. 

Det oplyses, at i alt syv huse i Webersgade har gamle restancer. Disse penge skal tilgå gadeudvalget i 

Webersgade. 

Der forventes, at foreningen ved årets udgang har en beholdning på cirka 400.000 kroner. 300.000 kroner 

er placeret i forholdsvis kortfristede obligationer. 

Der er for tiden et antal huse til salg i rækkerne. 

 

6: Verserende byggesager.  

Skuret i Abildgaardsgade – se under punkt 3. 

 

7: Nyt fra udvalgene 

7a: Trafikudvalget har sendt referat ud og har afgivet svar vedrørende støjhandlingsplanen. 

Udvalget tager sagen om den midlertidige lukning af Nørre Voldgade op. 



7b: Energigruppen. Der har været møde i det lokale underudvalg. Tre gader mangler fortsat at udpege en 

repræsentant. Det fælles udvalg mellem de forskellige foreninger mødes primo december. 

Ebbe har været til et vindmølleseminar. 

2100.nu samarbejdet blev nævnt – der arbejdes. 

Der er foretaget energigennemgang af de udpegede kartoffelrækkehuse. 

Der kommer senere et materiale på nettet. 

På et spørgsmål blev det klarlagt, at der var forskel på solfangere og solceller. Kun de sidste, der producerer 

elektricitet er ifølge Ebbe rentable i vores område. 

Ifølge lokalplanen kan der ikke etableres solfangeranlæg på tagene. 

7c: Valg af et medlem til 2015 udvalget: Ingen meldte sig. 

 

8: Nyt fra gaderne  

Punktet udgik. 

9: Eventuelt 

Punktet udgik. 

10: Næste møder 

Bestyrelsesmøde den 27. januar 2011 kl. 19.30. 

Generalforsamling: Mandag den 21. eller mandag den 28. marts 2011. Aftales med kirken. Den 21. marts 

foretrækkes. 

Eventuelt bliver det nødvendigt at afholde bestyrelsesmøde på en anden dato – afhænger af den endelige 

dato for generalforsamlingen. 

Referent 

Peter Anderson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Referat af bestyrelsesmøde i Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade den 16. 

september 2010.  

Deltagere: Alle gader repræsenteret. 

 

1. Referent: Peter Anderson 

2. Referat fra mødet den 27. april 2010: Godkendt. 

 

3. Nyt fra formanden. 

 

a. Sammenlægningen af foreningerne er nu afsluttet. Der er omdelt velkomstbreve i 

Webersgade. 

 

b. Fællesmødet den 31. august var velbesøgt. Vi har ikke fået svar fra Olufsvej, ellers var 

alle til stede eller havde meldt afbud. 

Mødet handlede meget om den offentlige overtagelse af gaderne i det indre København. 

Der fremkom endvidere oplysninger om: 

Postkasser ved havelågerne  

Belysningen i gaderne og betaling herfor. 

Jubilæet i 2015 blev ligeledes drøftet. 

Der afholdes nyt møde om ½ år – indkaldes af foreningen i Lyngbyvejskvarteret. 

Referat fra fællesmødet kommer snarest. 

 

c. Hallinsgades status Hallinsgade er én af de gader, der aktuelt er under kommunalisering. 

Resten af rækkerne kan forvente det samme, men der er endnu ikke noget konkret. 

Gaderne kan ikke forhindre en kommunalisering, som kommunen måtte ønske. Det vigtige 

er at få forhandlet betingelserne på forhånd. 

Hallinsgade har anmodet om at vente med at ændre status til de øvrige gader skal gennem 

processen. Kommunen har endnu ikke besvaret anmodningen. 

Der er fortsat stor uklarhed omkring tanken om at beboere på private veje selv skal betale 

for gadebelysningen.  

 

Det blev diskuteret om der skulle nedsættes et udvalg om forholdene i forbindelse med en 

eventuel kommunalisering af gaderne. Der blev også diskuteret om det var nu, der skulle 

indkaldes til et åbent møde om sagen. 

 

Formanden mente, at vi lige skulle afvente, hvad kommunen svarede Hallinsgade. 

 



Formanden holder kontakt til Hallinsgade. Hvis det ser ud til, at der er udvikling i sagerne, 

indkaldes der til et udvalgsmøde, der skal drøfte forholdene. 

Gadeformændene sørger for at sende medlemmer til dette udvalg. 

 

d. Beboerlokale. Øster Farimagsgades Skole skal udvides. Vi har meldt ind, at vi gerne vil 

høre nærmere om et beboerlokaleprojekt i den sammenhæng. 

 

e. Rotter. Der har været rotteproblemer i flere gader. Kommunens udmelding vedrørende 

skillelinjen mellem den offentlige og den private del af kloakstikledningen er: Kommunens 

ansvar går indtil den første afgrening på stikledningen. 

 

f. Modelhuse af Kartoffelrækkerne. Der er kommet en efterlysning af bygningstegninger fra 

en modelbygger, der ønskede bygge modeller af vores huse. Det blev oplyst, at arkivet på 

Ottiliavej er flyttet til Njalsgade.  

 

g. Bogen om Kartoffelrækkerne. Der er solgt bøger til en af de andre gader. Der er solgt 36 

bøger gennem boghandlere. 

 

4. Nyt fra kassereren. Der er kun få restanter. Der foretages opkrævninger i Webersgade pr. 

5. oktober. 

 

5. Orientering om verserende byggesager 

 

Ventilationsanlæg i Eckersbergsgade er godkendt. 

Altaner i Wilhelm Marstrands Gade og Eckersbergsgade er godkendt. 

Tonie tjekker om en ombygningssag i Wiedeweltsgade foregår efter reglerne. 

Skur i Abildgaardsgade: Formanden sender fotos til kommunen til vurdering. 

 

Generelt til alle husejere: Søg om tilladelse til alle udvendige ændringer af husene. 

Næste gang tages det op, om der kan laves en fast regel – eventuelt op på 

generalforsamlingen. 

 

6. Nyt fra udvalgene. 

 

Trafikudvalget. Udvalget har udsendt visioner om arbejdet.  

Trafikstøj er et nyt vigtigt punkt.  

Ny hurtigbus i Webersgade blev omtalt, gener fra boldbanen blev omtalt. ”Lokaludvalget 

for Indre by” er i gang med at se på støj. 

Affald, der smides på gaden er et problem. 

Affald tages på næste gang som et punkt på dagsordenen. 



Ole ser på om der kan ændres noget ved lysreguleringen ved skolen i morgentimerne. 

Der har været problemer med generende unge fra skolen. Skal der tales med skolen? 

 

Energigruppen: Arbejdet med at gennemgå huse ud fra en energisparesynsvinkel er snart 

afsluttet. 

Flere gader har meldt sig til energiudvalget. 

En del gader har ikke fundet en energiansvarlig person. 

Forslaget om vindmølleenergi er fremsat på fællesmødet. En gruppe ser på sagen. 

 

7. Nyt fra gaderne. 

 

Webersgade har stillet forslag om, at der kun skal være ét spor i gaden, da det svarer til at 

der kun er et enkelt spor helt inde fra Nørreport. 

Der arbejdes også med tanken om på sigt at få et spor i hver retning i Sølvgade således at 

der kun kommer en cykelsti i udadgående retning i Webersgade. 

 

Wiedeweltsgade har et par huse til salg. Er ombygningen af et hjørnehus gået korrekt til? 

Der blev spurgt til solvarme på taget. Nej, det må man ikke. Måske må man lægge solceller 

på mod gården. Ebbe kunne hjælpe med at finde ud af det.  

Der er et cykelproblem. 

 

Jens Juels Gade havde en god gadefest. 

 

Abildgaardsgade har et katteproblem. Tages op på næste møde. 

 

Flere havde problemer med at folk ikke klipper deres hække. 

 

Eckersbergsgade. Intet. 

 

Wilhelm Marstrands Gade nævnte at der jo er et problem i det forhold, at træer både skal 

bevares og ikke må blive for høje. 

 

Skovgaardsgade har haft en god gadefest. Gaden aflyste forårsrengøringen, da alt så så 

pænt ud. Men det kan IKKE anbefales, da der nu er meget at lave ved efterårsrengøringen. 

 

Høyensgade har haft en god fest. Der er affaldsproblemer.  

 

 

7. Eventuelt. 



 

Hvis de øvrige gader optages i husejerforeningen vil det være relevant at ændre 

foreningens til ”Kartoffelrækkerne”. 

Næste møde: Fredag den 19. november 2010. Vi mødes klokken 18.00 hos Peter i 

Skovgaardsgade 28. 

Herefter er der fælles spisning hos Ole i Skovgaardsgade 22. 

 

Første møde i 2011 afholdes den 27. januar. 

 

Referent: Peter Anderson 

 

 



Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade 

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 27. april 2010 i Skovgaardsgade 

Der var afbud fra Høyensgade og Wiedeweltsgade.  

Jørgen Hansen og Ingolf Ibus deltog fra Webersgade. 

1: Referent: 

Peter Anderson 

2: Godkendelse af referat fra den 27. januar:  

Referatet forelå ikke. Det aftaltes at notere følgende fra den 27. januar: Bestyrelsens besluttede at 

anbefale, at Webersgade optages i Husejerforeningen. Bestyrelsens besluttede at oprette et trafikudvalg og 

en energigruppe, der tildeltes hver sit budgetbeløb. 

3: Nyt fra formanden herunder opfølgning på generalforsamlingen: 

 Formanden har modtaget en henvendelse vedrørende graffiti i forbindelse med Brøndbykampen. En 

henvendelse til fan klubben er ikke besvaret. 

Man enedes om, at der ikke for nærværende skulle foretages noget, der kostede foreningen penge, idet 

man ville afvente om det skulle være en engangsforeteelse.  

Der blev foreslået, at de berørte husejere præventivt smurte noget graffiti afvisende på husene. 

Formanden konkluderede, at vi starter med en vejledning i såvel fjernelse som forebyggelse af graffiti. 

Vejledningen kan lægges på hjemmesiden. 

De sidste gadereparationer skal nu sættes i gang. Er der kommet nye ting i vinterens løb? Gaderne bedes 

melde ind hurtigt. 

Om muligt skal bumpene i Høyensgade udføres ved samme lejlighed, men da den kommunale tilladelse 

ikke er på plads endnu, må vi eventuelt lade arbejderne udføre i to omgange. 

Generalforsamlingens punkt om køb eller leje af mødelokale sluttede med, at en gruppe ville arbejde videre 

med sagen. Ebbe meldte sig som ankermand i forhold til bestyrelsen. 

Punktet optagelse af Webersgade gik stille og roligt. Efterfølgende har der været et møde med Webersgade 

og der arbejdes med at få de sidste detaljer på plads. 

4: Nyt fra kassereren: 

Bestyrelsen besluttede, at en restance skal sendes til inkasso. 

5: Optagelse af Webersgade i foreningen: 

Formanden fremlagde forslag om, at der med advokatbistand blev formuleret et optagelsespapir, der 

definerede betingelserne i tilfælde af, at de to foreninger efter evalueringen om fem år besluttede at skilles 

igen. Dette forslag accepteredes. 

Der afholdes afsluttende generalforsamling i Webersgade den 5. maj. Jens-Jacob, Peter A og de der havde 

meldt sig til det nye trafikudvalg - Jens Haldager, Ole Gade, Anne Christine fra Wilhelm Marstrands Gade - 

inviteres til generalforsamlingen den 5. maj. 



6: Byggesager: 

Der har været to ansøgninger om bygningsforhold. En ansøgning om at sætte større tagvinduer i ud mod 

gaden er afvist af kommunen. 

En sag med et træ i Høyensgade er afsluttet. Træet er nu fældet. 

7: Nyt fra de nedsatte udvalg: 

o Trafikudvalget - Ingolf Ibus er formand. 

Der blev fortalt om problemer i Webersgade, hvor de to sider af gaden var uenige om en ny 

parkeringsplan. Sagen behandles på generalforsamlingen i Webersgade den 5. maj. 

o Bogudgivelsen – Den nye Kartoffelrækkebog udkommer den 12. juni.  Der afholdes en reception 

samme dag. Bogen kommer til salg i Galleri Chips. 

I ugen op til den 12. juni omdeler gadeformændene bogen til alle husejere i foreningens område. 

o Energiudvalget – Det udsendte oplæg blev gennemgået. Der efterlystes ankermænd 

(energidirektører) i tre gader. Desuden blev der talt om mulighederne for at investere i vindmøller. 

Oplægget fra energiudvalget vedhæftes. 

o Loppemarked – Afholdes den 12. juni som del af et landsdækkende genbrugsarrangement. Torben 

fra Høyensgade udsender information senere. 

 

8: Nyt fra gaderne: 

o Jens Juels Gade har bestilt et nyt træ 

o Abildgaardsgade: Et træ er kørt ned. Gademødet besluttede at betale et nyt. Man vil bygge en 

bænk rundt om træet. 

o Eckersbergsgade har bygget en beskyttende bænk. Man vil bede om, at stenene ved bageren flyttes 

lidt, så parkeringspladsen igen kan benyttes. 

o Wilhelm Marstrandsgade har problemer med høje træer i haverne. 

o Skovgaardsgade aflyste forårsrengøringsdagen, da der ikke var behov. Vil indkøbe en el måler til 

udlån. 

Under punktet blev der videre drøftet om gadeforeningerne er egentlige foreninger eller om det er udvalg 

under husejerforeningen. Det blev anbefalet, at man udarbejdede vedtægter i de enkelte gader. Der er 

netop kommet reviderede vedtægter i Skovgaardsgade. Alle fik et eksemplar til orientering. 

Der blev spurgt til om ”Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade” et dækkende navn for foreningen. 

Et meget højt skur i en have blev omtalt. Såfremt formanden får en egentlig henvendelse i sagen, vil han 

spørge i kommunen. 

9: Møde i interessefællesskabet med de øvrige byggeforeningskvarter: 

Mødet afholdes hos os den 31. august. Fællesskabet omfatter de foreninger, der oprindeligt var en del af 

Arbejdernes Byggeforening. Ebbe vil gerne med for at snakke om vindmølleforslaget. 

10: Eventuelt: 

Jørgen Hansen nævnte, at man måske skulle se på en fælles snerydningsordning. Der blev sagt, at en 



tidligere undersøgelse havde vist, at det var meget dyrt. Der blev hertil sagt, at den tidligere undersøgelse 

omfattede en egentlig abonnementsordning. Måske kunne der tænkes andre løsninger, så vi kunne få sne 

kørt væk. Der blev ikke tid til en nærmere drøftelse af emnet. 

11: Kommende møder: 

28. maj med spisning, 16. september, 19. november samt 27. januar 2011. 

Referent 

Peter Anderson 

 

 

Bilag til referat fra bestyrelsesmødet den 27. april 2010: Oplæg til punkt 7,3 fra energiudvalget: 

 

Til bestyrelsesmødet i Husejerforeningen den 27.4.2010 

 

En uddybning af punktet: NYT FRA ENERGIUDVALGET 

 

Under og efter generalforsamlingen har der pt. tilmeldt sig 13 huse, som gerne vil stille sig til rådighed for 

2100.NU´s energiundersøgelse. Om nødvendigt vil vi sørge for flere huse i samråd med 2100 NU for at 

undersøgelsen kan blive repræsentativ for vores bebyggelse. 

 

Vi opfordrer til at gadeformændene til næste møde kan finde en ildsjæl fra hver gade, en ”energidirektør”, 

som kan indgå i et samarbejde med energiudvalget. Dette for at forankre arbejdet med at spare energi 

lokalt, og derved nå ud til så mange som muligt.  

Vi mangler pt. kun repræsentanter fra Webersgade, Abildgaardsgade og Jens Juelsgade. Så I andre kan 

slappe af! 

 

Som start på processen, har Energiudvalget følgende ”værktøjer” der kan anvendes i den enkelte gade for 

at få folk op af stolene og i gang med at spare på energien:  

 

A. En forbrugsundersøgelse. Det enkelte hus’ energiforbrug registreres ved at husejeren melder sit 

forbrug til energidirektøren der lægger det ind i et energiprogram,  Energigruppen er ved at 



udarbejde et standardprogram til formålet. Ebbe fremlagde eksempler på søjlediagrammer på et 

tidligere møde. 

B. Igangsætte konkurrencer. Man kunne overveje om gaderne kunne konkurrere mod hinanden og 

indbyrdes i gaderne. 

C. En gennemgang af husets tekniske anlæg ved en VVS-sagkyndig. Energiudvalget udvælger en 

tekniker, der kan løse opgaven. Mere om den praktiske del af dette punkt senere. 

 

Parallelt hermed foretager 2100.NU en gennemgang af de udvalgte huse. På baggrund af alle disse tiltag 

kan der laves en grundig vejledning på vores hjemmeside vedrørende mange forskellige muligheder for 

energisparende foranstaltninger. 

 

Efter bestyrelsesmødet håber energiudvalget at have energidirektørerne fra hver gade på plads. Samtidig 

hermed fremstilles materialet til forbrugsundersøgelsen. 

I maj måned skal vi have møde med de tre sidste gader, der er uden for vores forening, således at vi i 

forhold til 2100.NU kan fremstå som en samlet bebyggelse. En af gaderne har allerede meldt positiv ind.  

 

Energigruppen vil til bestyrelsesmødet den 28.5. fremlægge nogle ideer og tanker om fejringen af 150 

jubilæet for stiftelsen af Arbejderes Byggeforening i 2015, som alle har en samfundsmæssig vinkel på 

energisituationen på samme måde som de gæve folk for 150 år siden havde en parallel vinkel ud fra 

datidens perspektiv: at bygge sunde boliger til arbejdere og andre gode mennesker. Ideerne kan så 

diskuteres i evt. bringes med til det planlagte møde med de andre Byggeforeninger sidst i august. 

Nedenstående er sidste nyhedsbrev fra 2100.NU 

 

Med venlig hilsen Ebbe, Steen og Ole 

----------------------------------------------------------------------------------- 

2100.nu  

Nyhedsbrev  

april 2010 

  



Åbningsfest 8.maj  

Husk at sætte kryds i kalenderen den 8.maj fra klokken 11-
17, hvor projekt 2100.nu kickstartes med et brag af en fest 
på Gunnar Nu Hansens Plads. Der vil være mad, musik og 
masser af aktiviteter for både børn og voksne. Mød blandt 
andet klimakaravanen og Hr. Skæg, spis Nikolaj Kirks lækre 
mad og hør Annika Aakjærs sange kendt fra radioen.  

  

2100.nu og Danfoss A/S samarbejder 

Det er med stor glæde at vi i 2100.nu har indgået en 
samarbejdsaftale med Danfoss. Dette betyder blandt andet at 
Danfoss fra maj 2010 vil være et af de firmaer som vil være 
at finde på www.2100.nu.  

  

Kom op i en vindmølle, prøv en elbil og meget andet 
Som en del af 2100.nu vil der fra juni måned og året ud være 
en lang række guidede ture. Kom for eksempel op i en 
vindmølle, besøg Amagerforbrændingen, eller hør Bo Asmus 
Kjeldgaard fortælle om Københavns Kommunes klimaplan. 
Dette og mange andre ture kan du opleve fra juni. Læs mere 
i de kommende nyhedsbreve eller på www.2100.nu efter 
8.maj. 

  

Mød Kristina og Mia med cyklen 

I denne tid kan du støde ind i Mia og Kristina fra Miljøpunkt 
Østerbro på gader og stræder på Østerbro. De kan fortælle 
dig mere om 2100.nu og alle fordelene for dig. Kig efter en 
ladcykel med en farverig banner på.   

 
2100.nu i bybilledet og lokalavisen 

2100.nu er allerede blevet beskrevet en del i Østerbro 
lokalavis. Så hold øje med avisen og læs fx mere på 
http://www.dinby.dk/kobenhavn-o/ke-watching-you. Fra 
slutningen af april, vil I også kunne se plakater om projektet 
rundt omkring på Østerbro. 

  



Hjemmesiden bliver fyldt med gode råd i maj 

Husk: Fra maj vil hjemmesiden www.2100.nu blive fyldt med 
gode råd og information om projektets mange muligheder.  

  

Vil I have mere information eller materiale om 2100.nu, så 
kontakt os endeligt på tlf. 31 49 70 84. 

  

  

  

  

  

  

  

 

 


