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Nyhedsbrev 
 
 
Genetablering af haver 
 
I løbet af november genetableres forhaverne langs Nattergalevej.  
 
Langs gangstierne vil der blive plantet ligusterhæk barrodsplanter i 80-120 cm højde. Mellem 
hækken og altanen vil der blive etableret et midlertidigt lamelhegn malet i samme farve som 
altanen. Dette opsættes, så hækplanterne har noget at støtte sig til og vil samtidig forhindre 
indkig. Efter et par år når hækken er vokset til kan det tages ned, så foreningens husorden 
følges.  
Det har desværre ikke været muligt at få anlægsgartnere til at etablere store (150-180 cm) 
hækplanter med rodklump, da disse ikke ville overleve at blive plantet så tæt på befæstet areal 
og husmur, især pga. udtørring.  
Selvom barrodsplanter er robuste, så er det vigtigt at haveejer sørger for at vande hækken og 
fjerne ukrudt omkring rødderne i næste vækstsæson. Dette giver det bedste resultat for 
genetablering.  
 
Mellem haver genetableres hække eller hegn så vidt muligt til oprindelig stand eller evt. med nye 
dele.  
 
Alle forhaveejere får opsat en helt ny trappe og afsats, der bygges på værksted og sættes op på 
stedet. Trappen udføres ens for hele Nordrevænge og ligner de eksisterende trapper. Trappen 
konstrueres i ubehandlet, trykimprægneret fyrretræ med bjælker af ubehandlet lærk. Det 
anbefales at den malebehandles/træbeskyttes til næste år, når træet er afgasset, for at forlænge 
levetiden. Ved malebehandling ca. hvert 6 år er den forventede levetid omkring 20 år. Det er 
haveejers eget ansvar at vedligeholde trappen.  
 
Genetablering af forhaver har været det muliges kunst efter den nødvendige skamfering, der har 
fundet sted pga. stillads og renovering. Det har både været et spørgsmål om, hvad der kan lade 
sig gøre i praksis med 50 forskellige haver, ligesom det samtidig er vigtigt at holde sig indenfor 
byggebudgettet. Desuden er der prioriteret en ensartet løsning for alle haver, som vi håber alle 
kan være tilfredse med.  
 
Har du spørgsmål til den konkrete udførelse er du velkommen til at kontakte entreprenøren 
Stenklint (Mitzi: mih@stenklint.dk), byggeteknisk rådgiver (Sorin: sn@promana.dk) eller 
Nordrevænges bestyrelse på nordrevaenge@gmail.com  
 
 
Renoveringsprojekt 
 
Medio december er foreningens store facade- og vinduesprojekt færdigt. Til den tid vil alle større 
arbejder være overstået, men der vil stadig blive udbedret fejl og mangler. Arbejder vil også 
stadig pågå i kokskælderen i gården, men uden væsentlig gene for beboere.  

mailto:mih@stenklint.dk
mailto:sn@promana.dk
mailto:nordrevaenge@gmail.com


  
E/F Nordrevænge November 2017 

Den foreløbige melding fra vores rådgiver er, at projektet er udført inden for både budget og 
tidsplan. I vil alle høre nærmere, når der aflægges regnskab til den ordinære generalforsamling i 
januar.  
Bestyrelsen håber I alle er glade for de nye vinduer og den renoverede facade.  
For at fejre afslutningen inviterer bestyrelse og entreprenører på pølser og bøfsandwich i gården 
ved Mågevej 50-52 tirsdag d. 21/11 kl 15-17. Der vil blive opstillet en pølsevogn og alle er 
velkomne til at komme og få en pølse og Cocio sammen med entreprenørerne og bestyrelsen.  
 
Nøgler leveres tilbage, når alle fejl og mangler er blevet udbedret.  
 
 
Greb, stormkroge og låse på altandør 
 
De nye vinduer og altandøren fra Velfac blev leveret og monteret uden greb eller stormkroge. På 
altandøren opsættes to stormkroge, så den ikke flytter sig i vinden uanset om den står på klem 
eller er helt åben. Ligeledes monteres et håndgreb udvendigt. Resten af vinduerne er af en type, 
der enten kan låses direkte med håndtaget eller kan låses med en lille fangarm, der sidder i 
bunden af vinduet. De fleste af vinduerne er vendbare, så de kan rengøres på begge sider 
indefra.  
 
Vores nye vinduer er mere tætte end de gamle, så husk at sørge for tilstrækkelig udluftning - for 
eksempel ved at bruge de friskluftsventiler, som er fræset ind i vindueskarmen. På grund af 
vinduernes gode isoleringsevne kan der også forekomme dug på ydersiden af vinduerne på 
kølige dage.  
 
Ønsker man at tilkøbe en indvendig lås til sin altandør kan man kontakte nedenstående tømrer, 
som anbefales af vores rådgiver. Indvendig lås er foreningen uvedkommende og er alene et 
mellemværende mellem medlem og tømrer.  
 
Harly Jørgensen 
Kaos Vagten 
Tlf. 20908881 
harly.kaosvagten@gmail.com 
 
 
Ordinær Generalforsamling 
 
Den ordinære generalforsamling afholdes onsdag den 17. januar 2018 kl. 18:30 i Ansgarkirken 
på Mågevej, København NV. Mere information følger med indkaldelsen. 
 

 
Bestyrelsen siger tak for den generelle tålmodighed og forståelse i forbindelse med 
renoveringsprojektet. 
 
Bestyrelsen, E/F Nordrevænge. 
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