
Visionen og missionen 

Vi skriver 2021 og snart 2022, og vores forening som har eksisteret siden 1937, fylder næste år 85 og det 
kan man e?erhånden godt se. Vores forening trænger Al et opfriskning og en modernisering, både fysisk 
men også i sindet. Det er utroligt vigAg at bevare kolonihaveånden samt alt hvad der følger med deGe, men 
det er endnu mere vigAg at der også bliver gjort rum og plads Al forandring, udvikling og fremAden.  
 
FremAden ser lys ud, hvis man altså kan lide børn og unge mennesker, med nye ideer, energi og viljen Al at 
føre tradiAoner videre og Alføre nye. Vi har +250 håbefulde familier og personer stående på vores venteliste 
og vi sælger huse herude som aldrig før, så generaAonsski?et er i fuld gang. Men når der sker nye Ang, så er 
det o?est også med en masse forandringer, nye tradiAoner, nye holdninger og andre værdier.  
 
At være medlem i en kolonihaveforeningen og det at have en have, er noget specielt, det er ikke et 
sommerhus, det er ikke et sted på landet med langt Al naboer eller hjemme i ens egen villa hvor man bare 
kan være alene. Det er derimod en grøn oase i byen, hvor vi kommer hinanden ved, fordi vi vil, hvor vi 
hjælper hinanden og støGer op når det ser sort ud, griner og græder, fester og pjaGer sammen. Fordi 
inderst inde så ved vi godt at vi er de heldige, de få der har fået et lille paradis hvor vi kan være frie og være 
sammen. Eller sådan burde det være, i hvert fald i min vision. Vi burde være gladere, mere hjælpsomme, 
have større sammenhold og ikke danne små grupper eller gemme os i vores haver bag ligusterhækken.  
 
Det håber vi i bestyrelsen at kunne være med Al i fællesskab og med hjælpen fra jer alle sammen og opnå 
ved at ændre på vores omgivelser, vores faciliteter og være med Al at der er plads Al alle. At alle føler sig 
velkommen, sikker og værdsat. Hvordan kommer vi så i mål?, Ja vi skal alle give en hånd med, og ville det 
for at det kan lykkes, og så skal vi bruge lidt af alle de penge vi har sparet op igennem de sidste mange 
mange år.  
 
FakAsk skal vi bruge nogle millioner over de næste mange år, på at forny og bygge, beplante og omforme 
vores område så det bliver det frirum vi alle ønsker at være en del af, hvor fællesskab og diversitet er i 
centrum.  
 
Vi skal restaurere vores toiletbygning, så den igen er indbydende og fin, og nemt for rengøringen at holde. 
Der skal lægges nyt gulv, trækkes nye rør, laves håndvaske, males m.m. ja kort sagt, en ordentlig renovering. 
Køkkenet i fælleshuset skal opdateres, så det følger med Aden og dækker de behov vi har, så der skal bygges 
en hel ny bygning, da vores nuværende køkken er et af de ældste byggerier vi har i foreningen og blev 
dengang brugt som foreningshus. Så det er på Ade at opdatere denne bygning med en ny, og bedre inventar. 
Kontorbygningen, som Adligere var købmandens anden hjem, senere blev det et udlejningshuse man kunne 
låne Al familiens overnatninger, har det desværre heller ikke helt godt, fundamentet skal lø?es, taget skal 
repareres, nye tagrender og der skal etableres en regnvandsfaskine, så vi i mange år frem kan tage imod 
havelejere og holde bestyrelsesmøder m.m. i det lille hus, som i dag er vores officielle kontor i foreningen.  

Bag vores fælleshus nederst i hjørnet har vi vores redskabsrum Al vores mange maskiner og det er her 
fællesudvalget holder Al og planlægger vores fælles arbejdsdage vi har herude, hvor alle giver en hånd med 
for at holde foreningens område nydeligt og pænt. Det skal vi også have renoveret med ny facade og andet. 
Vores lange gule bygning som igennem Aden har været brugt Al alverdens Ang, skal vi også have kigget e?er 
i sømmene og ændret lidt på dens nuværende anvendelse. bl.a skal vores frivillige bog byGe børs flyGes 
over i slyngelstuen, og der hvor der er i dag er bog byGe børs, er der planer om at etablere røgeri, så 
rygerklubben kan ryge fisk, køb og andet i fællesskab. Vores affaldsplads tog vi fat i 2021 og fik udvidet med 
ikke mindre end 130 m2 og fik anlagt fast underlag ude foran, så renoveringen fra Rødovre kommune nemt 
og sikkert kan tømme vores mange containere. Der er stadig nogle småAng som vi skal have lavet derovre, 
så som at etablere et hegn samt lukke carporten, så vores traktor m.m kan stå sikkert og god uden for 
sæsonen.  
 
Fælleshuset, skal vi også have kigget på, her er emnet, mere hygge, mere prakAk og mere klimavenligt, så 
der skal installeres varmepumper som kan afløse de gamle EL-radiatorer, lo?et skal måske sænkes for at 
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gøre det mere klimavenligt og økonomisk, opdeling med en foldevæg har der også været snak om, samt at 
der laves en åbning ind i køkkenet Al en fast installeret bar. Billard bliver rykket over i den gamle købmands 
bygning, som i den grad også skal have den helt store tur. Planen er at det skal være et frirum hvor alle kan 
tage en pause, drikke en øl eller kaffe eller te og nyde vores fællesområde. Der bliver også etableret et 
mindre cafe område hvor du kan nyde en bog eller dagens avis, mens du holder øje med ungerne ude på 
legepladsen. Bagerst i lokalet og ud Al palmehaven etableres billard/bodega, som i forlængelse med 
palmehaven og fedtboden skal udgøre et område hvor vi mødes og drikker en øl eller vand samt tager et 
slag pool, eller skomager og køber et lod i tombolaen og spiser is. Ude foran kunne man etablere en træ 
terrasse med borde og bænke som er omgivet af plantekasser med spiselige bærbuske.  
 
Hørte jeg legeplads?, Ja det gjorde du. I dag anvendes vores fællesplads i det daglige primært som 
parkeringsområde for havelejer og gæsters køretøjer, og det syntes vi egentligt er en skam, da det område 
som ligger mellem toilet bygningerne, fælleshuset, kontoret og den gamle købmand, kan rumme så meget 
mere end bare en plads Al at parkere en bil. Mulighederne er mange og det er egentlig kun fantasien og 
pengepungen der sæGer grænser. En legeplads Al ungerne, godkendt Al offentligt brug og med alle de 
sikkerhedsforanstaltninger der kræves, borde og bænke, buske, planter og træer, en rulleskøjte, cykel, 
løbehjulsbanen, ja det er kun fantasien der som sagt sæGer grænserne. Men uanset, så kan vi ihverfald godt 
blive enige om at det kan blive Al mere end bare en parkeringsplads Al biler.  
 
Men hvad gør vi så med bilerne? Den har vi en ide om at vi kunne flyGe ud i haverne og ned på Brovej, ved 
at etablere skråparkering kan vi få plads Al 3 x så mange køretøjer som vi kan nu, og det ville også ændre 
trafikstrømmen ned af vores små sAer. Ved at flyGe lidt rundt på Angene, tænke mere kreaAvt og innovaAvt, 
kan vi sammen skabe de rammer vi alle går og drømmer om hver især, så der bliver plads Al os alle, lysten Al 
at være sammen og sammen bygge det fællesskab, som jo er hele ideen med en kolonihaveforening.  
 
Ud over de større Ang som er nævnt her og hvor man kan se den økonomiske aspekt, kunne vi også 
foresAlle os at bruge bygningen hvor fedtboden er nu, Al at etablere en frøplante, grønt byGe staAon, hvor 
vi kunne indreGe det med hylder og staAver og folk så kunne sæGe overskydende planter og frøer op og 
nappe en anden med hjem for at øge diversiteten i haverne samt være med Al at deles om det vi har for 
meget af eller det vi gerne bare vil give bort Al andre.  

Uanset om det bliver det ene eller det andet, så har vi her prøvet at sæGe nogle ord på hvad vi godt kunne 
tænke os at vores forening rummede og hvilke nye Altag som vi her vil præsentere. vi har vedlagt et udkast 
Al et budget hvor vi har medregnet de omkostninger samt lavet en separat 5 års plan med mere detaljerede 
informaAoner omkring de enkelte projekter, og det er kun et esAmat, hvor vi ikke har medregnet alt den 
hjælp og eksperAse vi ved der er her ude i foreningen. 
 
Hvem vil med på rejsen?  
 
Bedste hilsner  
Jimmie Steinbeck  
Næsbormand - H/F Sommerhuskolonien Afdeling A. 
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