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Ejerforeningen

Bispeengen

TELEFONLISTE

Formand Lars Fox                           38 19 92 75

Næstformand Henrik Linander               35 85 89 98

Kasserer Claus Mortensen              38 10 38 82

Sekretær Kasper Worm-Leonhard  51 92 92 12

Bestyrelsesml. Svend Trøst Sørensen       38 86 75 10

Bestyrelsens vagt telefon:   21 67 86 75

Vicevært :  W.R. Service  ( Wivi & Kurt)

Træffetid kl. 7.00 – 17.00 20 21 70 09

Uden for normal arb. tid 47 93 90 09

Boligexperten : Vesterbrogade 24, 3. 33 22 66 93



Havearbejdsdag 
Vi skal have lavet et højbed udfor Munkensvej 8 i 
gården, samt få renset og oliebehandlet vores 
havemøbler, da de er i miserabel stand. Vores 
"Havemor" Kristine BE 7 og bestyrelsen vil derfor 
bede jer reservere LØRDAG D.23.JULI FRA KL.10, 
HVOR VI MØDES I GÅRDEN VED MV 4. 
Der er brædder, stolper og spagnum klar til det nye 
bed samt værktøj, olie og pensler på værkstedet til 
havemøblerne. Vi håber på opbakning til at få dette 
klaret til alles gavn og glæde. Senere på året skal 
der plantes nye Rododendron og amerikanske 
blåbærbuske. I vil høre nærmere herom. 
Evt. tilmelding til Henrik fra bestyrelsen. Der vil være 
drikkevarer og frokost til de fremmødte.

Fælleslån, renteudgifter 2004
Se nyhedsbrev februar 2005, eller på vores 
hjemmeside www.Bispeengen.dk

Postkassenøgler m.m.
For altid at have sin postkassenøgle med sig kan det 
være fornuftigt at få omstillet låsen, så den passer til 
ens hoveddørsnøgle. Dette kan nemt gøres af en 
låsesmed. Husk, at hvis det er en gammel og slidt 
lås eller nøgle, kan det måske bedst betale sig at få
en helt ny nøgle til systemet.
Det kan også være en ide at får lagt nøglerne om til 
kælder eller loftrum.

Ny bestyrelse i ejerforeningen
At bestyrelsen er ny, er måske så meget sagt. 
Bestyrelsen er stort set den samme som lige inden 
generalforsamlingen. Der er kun rykket en smule 
rundt på rollerne.Desværre var der ingen der 
meldte sig som suppleanter, så dermed er den 
nuværende bestyrelse uden suppleanter. 
Den nye bestyrelse er følgende: 

Formand: Lars Fox
Næstformand: Henrik Linander
Kasserer: Claus Mortensen
Sekretær: Kasper Worm-Leonhard
Best. Medlem: Svend Trøst Sørensen 

Dette betyder samtidig at Flemming Andersen og 
Christian Thomsen er trådt ud af bestyrelsen. De 
skal begge have en stor tak for deres gode 
arbejdsindsats og engagement i den sidste 
periode.

Afmelding af kælder- og loftrum
Bestyrelsen eller viceværten skal syne og 
godkende kælder- og/eller loftrum ved fraflytning.
Depositum vil blive modregnet fællesudgifter eller 
eftersendt pr. check af Boligexperten.



Nyt om haven
(af Kristine Naundrup)

Igen i år har jeg fået lov til at stå for haven. Det er jeg 
meget glad for. I vinter har jeg gået på et 
haveplanlægningskursus og her arbejdede jeg med en 
plan for ejerforeningens have. Det var derfor dejligt at få
lov til at fortsætte som haveperson, så jeg kan bruge og 
udvide min viden om haven og planterne. Haveplanen 
præsenterede jeg og fik godkendt af bestyrelsen. Det er 
en større plan og ændringerne kommer til at løbe over et 
par år. (Se planen på hjemmesiden)

I maj fik jeg stauder til ”det blå bed” ved Munkensvej. Det 
dårlige og kolde vejr her i foråret har ”forsinket”
havearbejdet – mest fordi det ikke har været inspirerende 
at gå i haven når temperaturen sagde køleskab. Det skulle 
dog nok nå at vokse lidt til allerede i denne sæson, men 
ellers vil det helt sikkert stå rigtig flot næste år. 

I sidste uge fik jeg så fragtet sommerblomsterne hjem. De 
lyser allerede op i kasserne. Det er en lille variation over 
sidste års sommerblomster; gule (i stedet for hvide) 
margueritter og pink (i stedet for lyserøde) pelargonier. 

Rododendronbedet, som jeg havde håbet på at kunne 
rede, måtte desværre lade livet her i foråret. Planen er nu, 
at det midterste laves til højbed, der tilplantes med 
rododendron og amerikanske blåbærbuske. Vi er et par 
stykker der finder et tidspunkt i sommerferien, hvor vi får 
lavet højbedet og hældt jord i. 

De to andre bede vil med tiden blive til staudebede. 
Det vil blive fyldt med aflæggere fra de 3 staudebede 
langs Munkensvej og eventuelle nyindkøb. Min plan 
er at lave dem til blandede bede med alle farver, men 
de skal, ligesom de andre staudebede, gerne stå i 
blomst fra tidligt forår til langt hen i efteråret.

De to små træer der står ved hovedporten er ligesom 
sidste år hårdt angrebet af lus. Det er i det hele taget 
svært at få bugt med lusene. Jeg har prøvet alt, 
undtagen insektgift. Da jeg er lidt imod at bruge gift i 
haven, prøver jeg i stedet at finde planter lusene ikke 
er så vildt med. De to træer bliver derfor skiftet ud 
her i efteråret og i stedet kommer enten et par 
grantræer eller en kegle, hvor efeu vil kunne gro op 
af. Udskiftningen af dem indgår dog ikke i 
haveplanen, men man bliver jo nogen gange nød til 
at justere planer!☺

Igen i år skal jeg henstille til, at I ikke selv går i 
bedene med egne overskudsplanter. Har I gode 
idéer eller nogle planter I gerne vil af med er I meget 
velkomne til at tage fat i mig, men jeg er ikke glad for 
at folk bare planter løs. Jeg har en plan med haven 
og så bliver den svær at overholde.
Alt i alt har jeg stor fornøjelse af at gå i haven. Det 
giver ro i sindet at få jord under neglene og man 
møder samtidig en masse af naboerne. 

Mange hilsener

Kristine Naundrup



Husdyr i gården.
Husdyrene må ikke være til gene for de øvrige 
beboere eller ansatte m.fl., ligesom de ikke må
forurene fællesarealerne. Husdyr må medtages i 
gården, men skal føres i snor.

Grillpladsen/gården
Grillpladsen med grill er til for beboerne og er ikke 
beregnet til store familiefester og lignende. Det er 
derfor ikke tilladt at reservere hele grillpladsen med 
borde og stole. Ved større komsammener skal der 
vises hensyn og i øvrigt selv medbringes grill samt 
borde og stole efter behov.
Såvel legeplads som grillplads skal efter brug 
efterlades i ryddelig stand! Benyttelse af grillplads, 
især efter klokken 22.00, må ikke indebære eller 
medføre støjende adfærd til gene for øvrige 
beboere. 

Daglig Renovation 
Der findes skraldeskure i gården ved Munkensvej 4, 
Munkensvej 12, Bispeengen 15 og Bispeengen 9. 
I hvert skur er opstillet affaldscontainere og 
containere til gamle aviser samt ugeblade. 
Flasker og glas må IKKE stilles i skurene! 
Man kan i stedet anvende flaskecontaineren foran 
Aldi. Husk! Det er vigtigt at containerne ikke er 
overfyldte, da dette koster ekstra i 
renovationsudgifter, hvis låget ikke kan lukkes.

Storskrald
Storskraldsrum til møbler, tv-apparater m.v. findes 
ved hovedporten Munkensvej 2 - 4. Der må kun 
henstilles ting, som man normalt ville tage med sig 
ved flytning og ikke nogen form for byggeaffald. 
Miljøfarligt affald afleveres til Renholdningsselskabet 
af 1898 (R98). Tid og sted oplyses på telefon nr. 70 
10 18 98. Der er også mulighed for selv at køre 
affaldet til en genbrugsstation, som for eksempel kan 
findes på Finsensvej.
Ved større mængder storskrald, kontakt da R98 på
tlf. 70 10 18 98 og få en container ud til storskraldet 
og undgå derved at overfylde vores storskraldsrum. 
Papkasser bedes klappes sammen, så de ikke fylder 
så meget i storskraldrummet. 

Farligt affald
Det farlige affald skal enten afleveres på en 
genbrugsstation eller til Miljøbilen. 
Brugte batterier kan ofte afleveres, hvor de er købt, 
eller de kan afleveres i de dertil opstillede 
batteribokse. Se evt. på Amagerforbrændings
hjemmeside, hvor du kan aflevere dine brugte 
batterier.
Apoteket tager imod medicinrester, gamle 
kviksølvtermometre og kanyler. 
Mange farvehandlere tager imod malingrester og 
opløsningsmidler. 
Politiet tager imod våben og ammunition.
Læs mere på denne hjemmeside: www.r98.dk


