
 

 

 

 

GHG-NYT    nr. 39          D. 9. juni 2022 

Kære naboer. 

Først en stor tak til alle jer, som kom ned til os onsdag d. 1. juni 2022 til en bid mad og en snak.  
Vi synes, at det var et par rigtige hyggelig timer.  
I 2017 vandt Jan og John Domea.dk prisen på kr. 10.000 for deres indsats i genbrugsgården. 
Pengene skal bruges til glæde for alle beboerne i Gadehavegård. Desværre er Jan fraflyttet, så John 
besluttede, at pengene skulle bruges til en gang gratis mad til beboerne.  

Derfor skal der lyde en STOR TAK til John for at bidrage økonomisk til vores event d. 1. juni 2022       
 
Endelig kan vi komme til at afholde ordinært beboermøde.         Det ser vi meget frem til. 

Som det allerede er meldt ud, så er vi alle 5 på valg i år, hvor vi også skal have valgt en ny formand. 

Vi håber at se rigtig mange af jer denne aften. 

 

Der er ikke rigtigt noget nyt at fortælle. Lige nu er vi i venteposition til stort set alle de tiltag, som vi 

tidligere har orienteret om. Det være sig både om udviklingsplan, fysisk helhedsplan, parkeringsplads på 

Øtoftegårdsvej osv.  

”Nyt om udviklingen” er det hæfte, som vi får udgivet med de fleste oplysninger om  

udviklingsplan, fysisk helhedsplan og genhusning, hvor det er fagfolk, som skriver  

informationerne. På vores hjemmeside www.gadehavegaard.dk kan I også læse de  

seneste nyheder, GHG-nyt og vores referater. 

Har I nogle spørgsmål til os eller ønsker at mødes med os, så kan I som altid skrive til os  

på gadehavegaard@afd-dfb.dk så finder vi en dag og tidspunkt, hvor det passer dig at komme ned til os i 

beboerhuset. 

Nogle har måske også bemærket, at vi er begyndt at skrive i app´en ”Min Boligservice”, når vi har nogle 

oplysninger om vores events.  

 

Vores smukke område 

Nogle har måske undret sig over, at der på den nedlagte petanquebane nedenfor  

Sylen 20 er blevet plantet en lille busk og sat et fint hegn rundt om. Det er en sommer- 

fuglebusk, som vi fik, da vi var til domea.dks landskonference sammen med medlemmer  

af organisationsbestyrelsen DFB i maj måned. Dvs at alle de fremmødte boligorganisa- 

tioner alle fik en busk, og de måtte selv vælge i, hvilken af deres afdelinger, den skulle  

plantes. 

Organisationsbestyrelsen valgte, at Gadehavegård skulle have den. Den er et symbol på, at der indenfor en 

kort årrække kommer væsentligt færre almene familieboliger i Gadehavegård, men vi tror og håber på, at 

beboerne i Gadehavegård stadig vil være stærke og vokse med de nye opgaver.  

 

Udfor Øksen 7 har vores driftige Blå folk anlagt et flot bed.    

Læg mærke til, at der står en skraldespand lige ved siden af, som er til fri afbenyttelse. 
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Det er sommer, det er sol 

og det er søndag 

Det er en prægtig dag. 

Det er en mægtig dag, 

sindet jubler, 

ingen skrupler, 

hvorfor sku' man ha' et? Nej. 

Det er en herlig dag. 

Slet ingen særlig dag, 

men den er der, 

alle hjerter 

jubler rent privat. 

  

Det er sommer, det er sol og 

det er sønda'. 

Alle hjerter er så glade og fri. 

Smilet frem - det bli'r dit 

ansigt jo så kønt a'. 

Alle fugle kan en glad melodi. 

De lyse sider skal du se (dem 

skal du se). 

Jeg kan da hurtigt nævne tre 

(de tre du ved). 

Det er sommer, det er sol og 

det er sønda'. 

Smil og vær i solskins- og 

søndagshumør. 

Tekst: Erik Leth  

Melodi: Sven Gyldmark 

 

 

Vi er så heldige, at selvom vi skal i gang med nedrivninger osv., at vi stadig har mulighed for at have så smukt 

et område med nye blomster, både dem som skal passes, men også dem som (næsten) kan klare sig selv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I skrivende stund er vejret koldt og gråt, men mon ikke, at vi snart får sol og varme?!  

 

Det er vores ønske og opfordring, at 

• Alle, som benytter vores fællesfaciliteter, vil I være så søde at sørge for ikke at træde i de smukke 

blomster og buske og at putte jeres affald i skraldespanden?  

• Når I har ordnet jeres haver/altaner eller ryddet op i skuffe og skabe, så gå ned i genbrugsgården 

med det. 

• Husk, at selvom du ikke synes, at din musik er høj eller at din hækkeklipper larmer, så kan det være, 

at det generer dine naboer, også selvom det er på det tidspunkt, hvor vi gerne må ”larme”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIS HENSYN! Så er der rigtigt mange, som vil blive meget glade,                   

og flere vil sikkert få lyst til at benytte vores skønne, grønne område. 

 

I håbet om, at vi fortsat sidder i afdelingsbestyrelsen efter valget d. 16. ds. 

vil vi gøre opmærksomme på, at vi holder sommerferie fra 3. juli til og med  

d. 7. august 2022. I denne periode vil mails kun blive besvare sporadisk. 

 

Vi ønsker alle en rigtig god sommer. 

Venlige hilsner fra 

Afdelingsbestyrelsen Gadehavegård  

 

 

 

 

 

 


