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Flytte Fedtboden og renovere Palmehaven:

Motivation:
I længere tid har der været klager om at det støjer en del i de tilstødende haver ved fællespladsen, når Fedtboden
afholder arrangement for medlemmerne.
I forbindelsen med planer om at samle aktiviteter omkring palmehaven, fedtboden samt billard/bodega i et område,
foreslår jeg at vi flytter fedtboden fra dens nuværende placering på fællespladsen om bag kontoret og tilstødende
Palmehave for at lave et mere samlet område med overdækket terrasse samt åbent område.

Palmehaven har tidligere været mødestedet for at nyde en øl, sodavand eller et glas vin, og har de sidste mange
år bare stået hen og forfaldet til det der er i dag. Dette kunne jeg godt tænke mig vi gjorde noget ved.

Vi bygger et nyt skur/hus til fedtboden med de faciliteter der er krævet i en moderne tid med slush-ice maskiner,
grillmad, vand og andet. samt ryder området bag kontoret og udvider palmehaven så vi får flere mindre områder
man kan opholde sig på. Da der også er planer om at renovere den gamle købmand og jeg her vil foreslå at man
anvender den bagerste del at bygningen til at sætte vores billardbord fra fælleshuset og åbne døren op ud til
palmehaven, samt indrette det rum som en lille lokal bodega hvor der kan nydes drikkevarer og få et slag billard,
eventuelt motivere nogen til at genoprette billiardklubben og få lavet en turnering mod B og C, giver det yderst god
mening at flytte fedtboden og anvende det område mere fornuftigt.

Ligeledes giver det os mulighed for at anvende den nuværende bygning til en bytte plante/frø sted, hvor vi kunne
sætte nogle reoler og hylder op hvor folk kan stille overskud af planter, blomster og andet spændende som folk i
haverne kunne få glæde af. Vi laver altid alle for mange tomat, Chili m.m så hvorfor ikke lave et sted hvor vi kan
deles om det overskud der er i foreningen. Det  kunne også være overskud af kartofler, bønner, agurker, samt frugt
og andet som folk ikke selv kan nå at spise, og som man så man ligge derind til fri afbenyttelse.

Håber i kan se ideen i at samle tingene og være med til igen at gøre Palmehaven til et hyggeligt fællesområde med
flere muligheder.

Udgift:
Udgifter vil jeg vurdere til at være 20-50.000 med materialer, nye borde og bænke og andet andet der skal bruges.
Jeg foreslår også at man benytter fælles arbejde til dette formål, da vi i 2022 bliver lidt begrænset med de områder
vi kan være på grundet kloakering og vi derfor skal finde andre ting i foreningen som vi kan bruge hænderne og
tiden på. Vi er mange i foreningen der har erfaring og værktøjet til at kunne lave størstedelen selv. resten må vi
eventuelt få hjælp udefra til.


