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MORBÆRHAVEN
SPOTTING

En foto-rejse gennem
Morbærhaven!

WHAT'S HAPPENING? MBH CALENDER

VELKOMMEN TIL!

Sommerferien synes nu som et fjernt
minde og foran de fleste af os står nu
et nyt studie år!
Det betyder også, at vi alle skal byde
velkommen til en masse nye naboer.
På redaktionens vegne vil jeg gerne
byde jer alle velkommen til vores lille
perle kaldet Morbærhaven.

THE GROUP FEATURETTE: THE KREA-GROUP

SKRIV FOR FISET & OM BLADGRUPPEN

LEDEREN

Jeg håber, at I kommer til at finde
stor gavn og inspiration i vores lille
beboerblad. Måske du endda kunne
have lyst til at give dit præg til bladet?
Redaktionen tager altid mod indlæg
fra beboere og skulle du have lyst
til at prøve kræfter med hvad det vil
sige at lave et beboerblad som Det
Sædvanlige Fis så skulle du ta' at kigge
forbi til vores næste redaktionsmøde
onsdag den 21. september kl. 19 i
kælderen af Center 3.
Du kan også altid fange os på vores
e-mail: fiset@aub.dk

Have you just moved into Morbærhaven?

Er du lige flyttet ind i Morbærhaven?

Så kom til et infomøde, som kun handler om dig og dine spørgsmål:
Informationsmøde
Onsdag d. 19. oktober kl. 19.00
på beboerkontoret, stueetagen, Center 1
Det kan være du har spørgsmål til:		
Hvad vi betaler for igennem huslejen, hvordan man undgår en stor fraflytterregning
og andet. Vi vil præsentere lidt om livet i Morbærhaven, beboerdemokrati i Morbærhaven, grupperne i Morbærhaven og medlemskab af grupperne.
Og råd til hvordan man vedligeholder sin lejlighed
Vi vil gøre vores bedste for at svare på dine spørgsmål som ny beboer i Morbærhaven. Vi starter på beboerkontoret og går rundt i Morbærhaven og ser hvor grupperne bor.
Vi håber at se alle nye beboere og andre interesserede til informationsmødet.
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GRUPPEFEATURE

Kig indenfor hos
KREA-gruppen

Then come to a infomeeting that concerns only you and your questions:
Infomeeting
Wednesday October 19th at 19.00
In the residentialoffice, groundfloor, Center 1
You might have some questions about:
What you are paying for in your rent. How to avoid a big bill when moving out.
We will talk a little about the life of/in Morbærhaven, the residents democracy, the
groups of Morbærhaven and membership of those groups. And we will be giving
some advice on how to maintain your apartment.
We will do our best to answer the questions you may have as a new resident in Morbærhaven. We will start at the residential office and then take a tour in Morbærhaven and see the groups positions.
We hope to see every new resident and others who are interested.
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OPSLAG FRA GRUPPERNE
NEWS FROM THE GROUPS

THRIFTSHOP/SECOND HAND GROUP
Hver Søndag i oktober, kl. 13-14
Du finder genbrugsgruppens lokale i
stueetagen i center 3, modsat vaskeriet!

Every Sunday from 13:00 to 14:00
You can find us in center 3, ground floor,
opposite the laundry room..

Når vi holder åbent kan du både donere
ting (pæne, rene og funktionelle), og
hente ting, hvis du mangler noget.

When we’re open you can donate (nice
looking, clean and working), as well as
collect items.

ALT ER GRATIS!

EVERYTHING IS FREE!

Vi mangler flere frivillige til at holde
gruppen åben! Har du lyst til at være
med, så kom til vores næste møde
mandag d. 24. oktober, kl. 19 i Center3.

If you want to be a volunteer in the
recycling group send us an e-mail:
mbhgenbrug@gmail.com

Følg vores Facebook-gruppe:
“Morbærhavens Genbrugsgruppe” hvor vi annoncerer eventuelle spontane
åbninger m.m.

We have a Facebook-group for impromptu
opening days and more: “Morbærhavens
Genbrugsgruppe”. where we announce
spontaneous opening hours!

GENERALFORSAMLING 2022

B

Af Casper Møller

eboerforeningen
Morbærhaven inviterer til
foreningens årlige, ordinære
generalforsamlig.

Generalforsamlingen afholdes søndag
den 13. november kl. 11:00
Punkter til dagsordenen skal være
indleveret senest søndag den. 23.
oktober kl. 11 på beboerkontoret, i
beboerkontorets postkasse uden på
center 1 eller via email til gf@aub.dk.

Vil du have hjælp til formulering af et
forslag er du velkommen til at kontakte
afdelingsbestyresen på ab@aub.dk men gør det i god tid inden ovennævnte
frist.
På generalforsamlingen skal vi tage
stilling til:
• Grupper og udvalgs budgetter for
2023
• Vedtægtsændringer
• Tillidsposter for Den Våde Høne og
Det Sædvanlige Fis
• Fastsættelse af kontingent

HALLOWEEN ARRANGEMENT
Festudvalget inviterer til
Halloween-løb (tænk idéløb,
skattejagt osv.) med forskellige
udfordringer eller mysterier,
som skal løses.
Flere detaljer på vej!
Nærmere planlægning er
undervejs med Morbærhavens
mange forskellige grupper.
Hver post på løbet udgøres af
de deltagende grupper med
udspring i grupperummene.
Følg med på Facebook eller
aub.dk for mere information!
Konkurrence og præmier!
Til de heldige vinder vil der

være en lille præmie! Vi kårer
både bedste gruppe og bedste
udklædnning

Temafest på hønen:
For de feststemte holder Hønen
åbent frem til kl. 05:00.

Deltagelse?
Alle kan være med! Det
kræver blot at man møder op
i Fællessalen - gerne udklædt
i dit mest skræmmende
halloween kostume.

Gyserfilm-maraton
Er du mere i humør til et godt
gys, så afholdes der gyserfilmmaraton i fællessalen fra ca. kl
23:30 - 05:00

Hvornår?
Lørdag den 29. oktober.
Vi samles i Fællessalen kl. 19:30.
Ca. kl. 20:00 begynder løbet.
Ca. kl. 22:30 havner vi alle på
Den Våde Høne - hvor vinderne
vil blive kåret!

Filmprogram
• The Texas Chainsaw
Massacre (2003)
• The Crazies (2010)
• Doctor Sleep (2019)

GAMERGRUPPEN HOLDER ÅBNE DAGE I GAMER CAFÉEN
Åbningstider i oktober
Mandag
18:00-21:00

Tirsdag
18:00-22:00

Onsdag		
19:00-23:00

Torsdag
19:00-22:00

Fredag		
18:00-22:00

Lør- & Søndag
TBA

Gamer Caféen drives af
gamergruppens frivillige og fungerer
som er en gratis “deltids netcafé"
tilgængelig for havens beboere.
Beboere (med gyldigt beboerkort)
kan komme op og bruge vores gaming
udstyr – kvit og frit. Det er tilmed tilladt
for beboere at have op til 3 gæster med
udefra.
Faciliteter
Gruppen har hjemme på førstesalen
af Center 3. Caféen byder på 6 faste
gaming rigs med lidt forskellige, men
helt fornuftige specs der kan trække
de mest udbredte spil med en hel
fornuftig framerate.
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Spil bibliotek
Vi kan desuden via vores Steam PC
Café aftale tilbyde en række forskellige
spil - du logger bare ind med din egen
Steam bruger og så har du automatisk
adgang til hele gruppens bibliotek af
spil på Steam.
Vi har desuden også en række spil
via Epic Games og GOG. Se det fulde
bibliotek af spil til både PC, PS3, PS4
og Wii på gruppens side på AUBs
hjemmeside:
www.aub.dk/gg
Virtual Reality
Gruppen har sit eget Valve Index
VR-Headset der kan benyttes i
åbningstiden. Af VR esklusive titler kan
vi tilbyde titler såsom;
Half-Life Alyx, GORN, Beat Saber,
Pavlov, Bone Works, Propagation,
Arizona Sunshine, Blade and Socery
og selvfølgelig SUPERHOT.
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MORBÆRHAVEN SPOTTING
Billeder og tekst af Gaia Micatovich

Let´s be honest: Morbærhaven is as controversial as a
millennial youtuber’s apology on the internet.
Like a broken mirror, its sharp corners could hurt you;
the good thing is, mirrors reflect reality in many ways Morbærhaven has hidden gems that turn tables with a
snap of a finger, and I wanted you to see it through my eyes.

Lad os være ærlige: Morbærhaven er lige så kontroversiel
som en millennial YouTubers-undskyldning på internettet.
Som et ødelagt spejl kan dets skarpe hjørner skære dig; det
gode er, at spejle afspejler virkeligheden på mange måder Morbærhaven har skjulte skatte, der kan overraske enhver,
og jeg vil gerne vise dig dem gennem mine øjne.

Morbærhaven is situated in one of the most green areas
of the Greater Copenhagen, with a forest (Vestskoven)
minutes away, a dog park and a lake just behind the corner.
It is house of a huge variety of birds,but also deers,
squirrels and foxes.

Morbærhaven er beliggende i et af de mest grønne
områder i Storkøbenhavn, med en skov (Vestskoven) få
minutter væk, en hundepark og en sø lige bag hjørnet.
Det er hjemsted for et stort udvalg af fugle, men også rådyr,
egern og ræve.

With those photos I wished to raise awareness of the
environment we live in, and how beautiful it can be when
everyone take care of it.

Med disse billeder ønskede jeg at øge bevidstheden om det
miljø, vi lever i, og hvor smukt det kan være, når alle passer
på det.
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NYT FRA AFDELINGSBESTYRELSEN

GODE SPARERÅD PÅ EL & VARME

TIL- OG
FRATRÆDELSER

Som alle ved, så stiger priserne med
nærmest raketfart i øjeblikket og særligt
på el og varme.

Oven på afdelingsmødet d. 11.
september kan vi nu med glæde
fortælle at alle afdelingsbestyrelsens
13 poster er blevet besatte, samt
der er blevet valgt 4 suppleanter
til afdelingsbestyrelsen. Vi vil byde
hjerteligt velkommen til Jens, Emil,
Mia, Frederik, Olivia, Joakim og Rikke
til afdelingsbestyrelsen, samt Phillip,
Cecilie, Philip og Mai som suppleanter
til afdelingsbestyrelsen. Vi ser frem til
et godt og spændende arbejde.

AB MØDER

AFDELINGSMØDET

Den 11. september blev afdelingsmødet
afholdt. Vi vil gerne sige mange tak til de
mange fremmødte! Her blev der aflagt
årsberetning for hvad der er blevet
arbejdet på i afdelingsbestyrelsen gennem
2022 og budgettet for afdelingen for 2023
blev stemt igennem, hvor der blandt
andet at sat penge af til udskiftning af
vaskemaskinerne i vaskerummene, og
undersøgelse af anlægning af en sansehave
på Morbærhavens fællesarealer.

I Morbærhaven betaler vi et aconto
beløb hver måned til el og varme. Dette
er i forvejen et relativt højt acontobeløb,
hvor de fleste beboere oplever at få
penge tilbage i varme og el hvert år.
Hvis du er vant til at få penge tilbage
for varme og el så skal du regne med at
din tilbagebetaling bliver mindre end
tidligere år.

KOMMENDE MØDER

Næste AB-møde er d. 6. oktober 2022
klokken 19 på beboerkontoret.

Vi ønsker fra afdelingsbestyrelsen
at gentage vor venlige reminder
om, at alle beboere er velkomne på
vores afdelingsbestyrelsesmøder.
Disse møder afholdes i mødelokalet
i Center 1 på Beboerkontoret, og
nærmere information omkring
dato og tidspunkt kan altid findes
i kalenderen på sidste side i Det
Sædvanlige Fis. Vi vil ligeledes minde
om, at såfremt man har spørgsmål til
afdelingsbestyrelsen eller hvis der er
noget man er utilfreds med, er man
altid velkommen til at skrive til os på
ab@aub.dk

Det er muligt at få opsat sit acontobeløb
med hele hundrede, dvs 100kr., 200kr.
osv. Hvis du ønsker at få opsat dit acontobeløb, bedes du skrive til Sandra på
sg@kollegierneskontor.dk og informere
hende om, at du ønsker at få opsat dit
acontobeløb, hvilken lejlighed du bor i,
samt på hvor mange hele hundrede kr.
du ønsker det opsat. Det er kun fremtidige acontobeløb, der kan ændres på.
Så du kan ændre fra november/december 2022 og frem.
Husk at vores varmestyring er reguleret

efter udendørstemperaturen. Så når det
bliver lidt køligere
vil der automatisk komme mere varme i
din lejlighed, hvis du har en raditor, der
er tændt og fungerer. Varmen er aldrig
slukket, men det kan være så varmt
udenfor at varmen ikke er nødvendig.
Hvis du oplever problemer med varmen eller andre ting i dit lejemål så kontakt administrationskontoret, Center 2.
Nogle hurtige tips til at holde regningerne nede:
– Sørg for at dine elredskaber ikke står
på standby, men er helt slukkede når
du ikke bruger dem. Sluk eventuelt på
stikkontakten.
– Husk at ovne, elradiatorer, varmeblæsere og andre lignende redskaber
bruger meget el, det er ikke anbefalingsværdigt at bruge disse til at gøre
lejligheden varm.

i stuen (skru op og ned på den)
– Tør ikke tøj på radiatoren, og hold
radiatorbænken fri fra ting, da dette
går ud over varmecirkulationen i din
lejlighed.
– Invester eventuelt i tæpper for at gulvet kan holde på varmen, samt polstrerede møbler.
– Sørg for ikke at lade radiatorer være
tændt, mens vinduerne er åbne, samt at
lukke døren ved entréen og badeværelset.
– Tjek prisen på el, hvis du skal lave
noget meget el-krævende som tøjvask.
Dog har vi fastpris i øjeblikket, men vi
får muligvis variabel el-pris fra 2023.
– Oplad evt. mobil og computer på din
uddannelsesinstitution.

– Sørg for at holde radiatorer på 3 eller
under. Husk at motionere din termostat

We would like to reiterate the
kind reminder, that all residents
are welcome at our estate board
meetings. These meetings are
held in the conference room at the
residents’ office in Center 1. Further
information about date and time
can always be found in the MBH
calendar in Det Sædvanlige Fis. We
would also like to remind you that if
you have any questions for the estate
board or if there is anything you
are dissatisfied with, you are always
welcome to contact us at ab@aub.dk

ESTATE BOARD
MEETINGS

During the department meeting
September 11, the election for exec.
committee was held. We can now
happily say that all 13 positions on
the estate board has been filled,
and 4 deputies to the estate board
has been added. We would like to
warmly welcome Jens, Emil, Mia,
Frederik, Olivia, Joakim and Rikke
to the estate board, as well as Phillip,
Cecilie, Philip and Mai as deputies
to the estate board We are looking
forward to an exciting and great
cooperation.

ACCENSIONS AND
RESIGNATIONS

The next estate board meeting is on October
2022 at 19:00 at the residents’ office.

UPCOMING MEETINGS

On September 11, the department meeting
was held. We would like to say a big thank
you to the many attendees! Here, an annual
report was submitted, explaining what the
exec. committee has been working on in
2022, and the budget for the department
for 2023 was voted through. On the budget,
among other things, were money set for new
washing machines in the laundry rooms and
an investigation into the construction of a
sense garden on our common outdoor areas
in Morbærhaven.

DEPARTMENT MEETING

NEWS FROM THE ESTATE BOARD
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FÆLLESMØDEINDKALDELSE

JOINTMEETING SUMMONING

1) Valg af ordstyrer
2) Valg af to stemmetællere
3) Godkendelse af dagsorden
4) Godkendelse af referat fra fællesmødet d. 18. august 2022

1) Election of moderator
2) Election of two vote counters
3)Approval of agenda
4) Approval of report from the joint meeting August 18th 2022

5)Beretninger
- Kassereren
- Afdelingsbestyrelsen
- AUBs bestyrelse

5) Reports
- The treasurer
- The executive committee
- The board of AUB

DEN 20. OKTOBER 2022 - KL 19:00 - FÆLLESSALEN - CENTER 4

OCTOBER 20TH 2022 - 19:00 HRS - THE COMMON HALL - CENTER 4

6) News from the groups

6) Nyt fra grupper

7) Statute changes
a. Network group (appendix 1)
b. Bicycle Workshop group (appendix 2)
c. Fitness group (appendix 3)
d. Woodwork group (appendix 4)

7) Vedtægtsændringer
a. Netværksgruppen (bilag 1)
b. Cykelværkstedsgruppen (bilag 2)
c. Motionsgruppen (bilag 3)
d. Sløjdgruppen (bilag 4)
8) Bevillinger
a. Netværksgruppen søger en bevilling på 6.599kr til en sofa (bilag 5)

8) Funds
a. The Network group is requesting funds of 6.599kr for a new couch (appendix 5)
9) AOB
10) Evaluation

9) Eventuelt
10) Evaluering

Find bilagene online på:
https://aub.dk/bsk-pdf-manager/fm-dagsorden-2022-10-20/

Find the appendixes online at:
https://aub.dk/bsk-pdf-manager/fm-dagsorden-2022-10-20/

Deadline for punkter til næste fællesmøde er 19. november kl. 13.
Punkter sendes til fm@aub.dk eller afleveres i beboerkontorets postkasse uden på center 1.

Deadline for items on the next joint meeting agenda is November 19. 2022 at 01:00 p.m. Email items to fm@aub.dk or turn them
in to the mailbox of the residents’ office outside Center 1.

Hvis du vil have hjælp til at formulere et forslag er du velkommen til at skrive til afdelingsbestyrelsen: ab@aub.dk - men gør det
i god tid inden ovennævnte frist.

If you would like help to draw up a proposition, you are welcome to write the executive committee: ab@aub.dk - but do so in
plenty of time before the above-mentioned deadline.
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MÅNEDENS KÆLEDYR!

V

inderen er fundet!
Denne gang har vi fået en del gode bud på kæledyr og det har været en stor opgave at vælge en vinder, men
vi fandt frem til en vinder! Redaktionen har valgt at kåre Mallie, den nysgerrige kat, der bor hos sin ejer Dan,
til månedens kæledyr:
Mallie er 6 år og har boet i Morbærhaven 4-5 år. Hun er altid nysgerrig efter at hilse på folk og hunde. Hun har så
mange hundevenner herude, så hun har nok været hund i sit tidligere liv. Hun kan også finde på at gå med på tur
når man går med hund. Hun elsker at ligge og gøre sig til, så folk kommer og nusser hende.
Stort tillykke med valget til Mallie og Dan.

Hvis du også vil have dit kæledyr med i konkurrencen om at blive månedens, og i sidste ende årets, kæledyr i Morbærhaven, kan du sende lidt tekst og billeder af dit kæledyr til fiset@aub.dk inden bladets deadline.

Månedens Kæledyr vinder et
gavekort på 50kr. til Maxi Zoo.
I Januar 2023 trækker vi lod om
Årets Kæledyr 2022
Top 3 vinder gavekort til Maxi Zoo
på hhv. 500, 200 og 100kr.

Bladgruppen glæder sig allerede nu til at se hvilke andre kæledyr, der bor i Morbærhaven.

Mallie som godt
kan lide at snakke
med både hunde og
mennesker.

T

he winner has been found!
We received quite a lot of great pictures of pets and it has been a difficult task to choose a winner, but we found a
winner! For this pet of the month, the editor group has decided on Mallie, the curious cat, who lives with her owner Dan.

Mallie is 6 years old amd has lived in Morbærhaven for 4-5 years. She is always curious to greet human beings and dogs.
She has so many dog-friends that she has probably been a dog in one of her previous lifes. She is up to walk along when you
take a wlak with a dog. She loves to lie and make herself so that people comes and cuddle her.
Congratulations to Mallie and Dan with the reward as pet of the month.
If you want to have pet featured in the competition to be the pet of month and finally pet of the year in Morbærhaven you can
send a bit of text and pictures of your pet to fiset@aub.dk before the deadline.
The editorgroup are really looking forward to see some of the other pets who lives in Morbærhaven.
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Tak til alle I som har sendt billeder og tekster ind af jeres skønne kæledyr!
Selvom I ikke blev udvalgt denne gang er I velkommen til at prøve igen i næste måned! Måske et nyt billede fra en
anden vinkel er hvad der skal til for at I bliver udvalgt? Her har vi samlet en lille stribe af de tætte runner-ups!
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KREA-GRUPPEN
- MÅNEDENS GRUPPE FEATURETTE

af: Casper Møller
Hvis du går med en lille kreativ person i
maven, eller bare godt kan lide at udtrykke
dig kreativt, så er det KREA du skal være en
del af.
KREA er en af Morbærhavens dejlige
grupper, hvor man har mulighed for at
komme op i vores lokaler arbejde kreativt.
Vi er placeret på førstesalen i center 3, hvor
det er muligt at at sidde og arbejde. I lokalet
er der borde og symaskiner til rådighed.
Hvis man godt kan lide at male skal man
dog selv medbringe disse ting.
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Det er muligt at at få en kasse til sine
igangværende projekter.
Der holdes møde kl 18:30 hver 3. søndag i
måneden, og der vil i løbet af året komme
forskellige kurser som vil blive annonceret i
Det Sædvanlige Fis.
Hvis der er spørgsmål så skriv til vores mail:
krea@aub.dk
Krea på facebook:
http://www.facebook.com/groups/krea.mbh/
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SKRIV FOR FISET
Det Sædvanlige Fis søger redaktionsmedlemmer
Har du lyst til at arbejde frivilligt med journalistik, layout eller grafik og illustration? Kunne du tænke dig at
være med til at producere et blad der når ud til 1.200 unge og studerende?

- OM BLADGRUPPEN
Fiset bliver trykt i ca. 200 eksemplarer og kan hentes i vaskerierne og på administrations- og beboerkontoret.
Har du noget på hjertet og vil du gerne have det med i Fiset? Så send det til os på fiset@aub.dk
Vi tager imod alt fra sjove historier, inspiration til indretning og studievenlige opskrifter, kritiske læserbreve eller flotte fotos
eller tegninger . Du kan også aflevere dine indlæg i vores postkasse på nordsiden af Center 3.
Du kan være anonym, men redaktionen skal dog vide hvem du er. Vi bringer ikke kommercielle annoncer, men gerne
annoncer og reklamer fra private. Vi forbeholder os retten til at afkorte meget lange indlæg.

VELKOMMEN TIL MORBÆRHAVEN
I Morbærhaven har vi vores eget medie. Og vi laver historier
om vores eget liv og de udfordringer vi møder som ”morbærvianere”.
Det Sædvanlige Fis - i daglig tale ’Fiset’ - er et medie for aktive
beboere i Morbærhaven. Vi har til opgave at informere om
officielle aktiviteter i beboerforeningen såsom bestyrelses- og
fællesmøder og generalforsamlingen, samt at fungere som
kanal for beboerforeningens mange forskellige grupper.
Udover de officielle bundne opgaver arbejder Fiset for at give
inspiration, skabe en levende debat og forholde sig kritisk til
forhold der vedrører beboerne; såsom tiltag fra f.eks. AUB,
afdelingsbestyrelsen eller kommunalbestyrelsen.
Det Sædvanlige Fis fylder snart 50 år, og fejrer vi med en
grafisk og layoutmæssig opstramning og med et ønske om at
producere endnu flere relevante indslag og kritiske nyheder
for havens beboere.
Derfor har vi brug for dig til at grave de gode historier frem
og skrive dem, designe bladets layoutet og den månedlige
forside!
Kan det virkelig passe at vores husleje skal være så høj?
Hvem har ansvaret for at basketball-banen står faldefærdig
hen? Hvad kan vi gøre for at få lov til at blive boende i længere tid efter endt uddannelse?

Deadline til oktober fiset er tirsdag den 20. september 2022 kl. 17:59
Oktober Fiset udkommer online mandag d. 26. september 2022 og i printet udgave fredag d. 7. oktober.
Det er bare nogle af de mange kritiske spørgsmål som du
kan være med til at besvare som redaktionsmedlem på Det
Sædvanlige Fis.
Hvor meget tid, det tager at være journalist på Fiset, afhænger af dig selv, og hvor mange artikler, du har lyst til at
skrive. En tommelfingerregel er dog, at en god artikel tager
ca. syv timer at skrive, fra idé, over interview til udkast,
feedback og færdig artikel. Til gengæld deltager du i et udviklende team der giver dig brugbar feedback, som gør dig
dygtigere fra gang til gang.

Vil du være med til at lave bladet?

Næste deadline- og layoutmøde er onsdag den 20. september kl. 19:00!
Næste arbejdsdage er lørdag den 24. september kl. 11:00!
Du finder os i kælderen under center 3.
Denne måneds blad er lavet af Fisets er lavet af: Casper (redaktør), André, Kjeld, Sabrina, Gaia, Linnea, Kate og Ali
- Redaktionen.

Arbejdet med layout, grafik og illustration afhænger ligeledes
af hvor meget tid du ønsker at bruge. Vi har en rå skitse vi
altid arbejder ud fra, men et levende blad er et blad som også
visuelt forandrer sig fra gang til gang. Fiset skal ses som din
unikke mulighed for at eksperimentere med layout, grafisk
produktion og den visuelle udviklingsproces for et moderne
blad.
INTERESSERET?
Er du interesseret, så skriv en kort tekst om dig selv, hvorfor
du gerne vil være en del af Fisets redaktion og vedlæg måske
en idé til en historie eller et eksempel på dit grafiske arbejde,
og send det til redaktør Casper Møller på redaktoer@aub.dk.

ARBEJDET INDEBÆRER
at skrive fængende artikler, der kan læses af og er relevante for målgruppen.
at finde gode kritiske historier i samarbejde med redaktionen.
at dykke ned i påstandene, lave grundig research og finde de bedste vinkler.
at lave dybdeborende interviews af lokalpolitikere såvel som stamgæster på Den Våde Høne
VI TILBYDER
et frivilligt arbejde, der kan være en indgang til at snuse lidt til mediefaget.
et medie med vokseværk og høje ambitioner, selvom vi arbejder frivilligt.
opkvalificerende kurser i alt fra skriveteknik til Adobes programpakke som f.eks. InDesign, Illustrator og Photoshop.
et hyggeligt fællesskab der arbejder sammen om at infomere og skabe debat hos Morbærhavens beboere.
HVEM ER DU?
du er nuværende beboer i Morbærhaven med gå-på-mod.
du har lyst til at inspirere, debattere eller stille kritiske spørgsmål.
du vil bruge tid og kræfter på at være en aktiv del af redaktionen og er god til at nå deadlines.
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Administrationskontoret - inspektøren

OPENING HOURS

Vil du deltage i en af gruppernes aktiviteter eller ønsker du blot information? Så kan du henvende dig til en
af gruppens kontaktpersoner. De med * markerede personer er udlånsberettigede til gruppens aktivitets
lokale.

Morbærhaven 100, center 2, 1. sal
Telefon 43 46 23 46
Email tbg@kollegierneskontor.dk

Would you like to participate in some of the groups’ activities or want more information about the groups? Then you can reach
out to the coordinators for that group. The persons with an * is entitled to lend the group activity rooms to others.

Telefonisk henvendelse

Personlig henvendelse

Man - Ons
Torsdag
Fredag

Man - Ons
Torsdag
Fredag

10:00 - 12:00
13:00 - 17:00
10:00 - 12:00

13:00 - 15:30
13:00 - 17:00
10:00 - 12:00

Hvis du mister dit beboer/vaskekort kan du få lavet et nyt på
Administrationskontoret i Center 2. Det koster 50,-kr., som vil
blive pålagt næste huslejeopkrævning.
Husk at medbringe billed-ID.

If you lose your resident/laundry card you can buy a new
one at the Office in center 2. The cost is 50 dkk, which will
be added on your next bill.
Remember to bring valid ID.

Du henvender dig på administrationskontoret i åbningstiden
ved til- og fraflytning og ved driftsforstyrrelser. Du kan også
aflevere miljøfarligt affald (kemikalier m.m.) her.

You can visit the general manager’s office in the opening
hours when moving and in case of interruptions. Here you
can also drop off hazardous waste (chemicals etc.)

Ved uopsættelige problemer uden for normal arbejdstid:
Vagt-telefon 30 45 75 80
Kun henvendelser vedrørende følgende forhold vil blive
behandlet af vagten:
• Svigt i varmeforsyningen i større omfang (i flere lejligheder)
• Svigt i vandforsyningen i større omfang (i flere lejligheder)
• Svigt i el-forsyningen i større omfang (i flere lejligheder)
• Opslæmning i kloak/faldstammer i en grad som kan medføre alvorlige skader.

In case of urgent issues outside normal opening hours call:
Emergency-phone: 30 45 75 80
Only issue regarding the following matters will be considered as an emergency:
• Heat supply failiure in several apartments
• Water supply in several apartments
• Power supply failiure in several apartments
• Suspension in sewage or waste pipes to a degree that can
lead to serious injury.

Kollegiernes Kontor i København (KKIK)
Dahlerupsgade 3, st. 1603 København V
Telefon 33 63 05 00
Email kkik@kollegierneskontor.dk
Telefonisk henvendelse
Man - Torsdag

10:00 - 12:00 og 13:00 - 15:00
10:00 - 12:00

BEKENDTSKABSGRUPPEN
Acquaintance-group
bekendtskab@aub.dk
Mathias

BLADGRUPPEN
Residents’ paper

fiset@aub.dk
Casper* (Redaktør, redaktoer@aub.dk)

DEN VÅDE HØNE
BARGRUPPEN
Bar/Bodega group
hoenen@aub.dk
Robin*

FOTOGRUPPEN
Photo group

fotogruppen@aub.dk
Kjeld*

mgg@aub.dk
Casper*
André*

mbhgenbrug@gmail.com
Stephanie*

Morbærhaven 85, center 1, stuen
Email beboerkontoret@aub.dk
19:00 - 20:00
14:00 - 15:00

Den Våde Høne (Resident’s Pub)
Morbærhaven 85, center 1, første sal
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agility@aub.dk
May*

GENBRUGSGRUPPEN
Thrift group

Beboerkontoret

Fredag & Lørdag

AGILITYGRUPPEN
Agility Training for Dogs

GAMERGRUPPEN
Gamer group

Fredag

Personlig henvendelse
Man - Ons
Lørdag

NAVNE & NUMRE

22:00-05:00

KERAMIKGRUPPEN
Pottery group
keramik@aub.dk
Linnea*

KREA-GRUPPEN
DIY group
krea@aub.dk
Ea*

MOTIONSGRUPPEN
Fitness group

SUPPLEANTER

MUSIKGRUPPEN
Music group

MEDLEMMER AF AUBs
BESTYRELSE
Tenant-members on the Board of
AUB

motion@aub.dk
Emil*
Rikke
Nicholas

musik@aub.dk
Markus*
Martin

NETVÆRKSGRUPPEN
Network group
netgruppe@aub.dk
Tonny*

NYTTEHAVE
Vegetable Garden group
nyttehave@aub.dk
Christina, Nikolaj, Casper

SPIL- & BILLARDGRUPPEN
Board game & billard group
spilgruppe@aub.dk
Sebastian*, Kamilla,
Nicklas, Kristoffer

SLØJDGRUPPEN
Woodshop group
sløjd@aub.dk
Dan*
Mick*

Alternates to the estate board
Phillip Jørgensen
Mai Korsgaard
Cecilie Høj
Philip Guldborg

aub@aub.dk
Casper Møller (formand)
Katja Grith (næstformand)
Phillip Jørgensen (menigt medlem)

SUPPLEANTER

Alternates to the board of AUB
Michelle Hjort
André Falk Rusås

ÅBNE UDVALG

Public committees
Gruppeudvalg: gruppeudvalget@aub.dk
Nøgleudvalg: noegle@aub.dk
Haveudvalg: have@aub.dk
Infoudvalg: infoudvalget@aub.dk
Klagenævn- og indstillingsudvalg:
kniu@aub.dk

KLAGEFORMULAR
Complaint form

AFDELINGSBESTYRELSEN
Estate Board
ab@aub.dk
Peter Toxværd
Robin Glenshard
Casper Møller
Katja Grith
André Falk Rusås
Maja Freiler
Jens Hansen
Joakim Stein
Olivia Nørholm
Mia T. Hoelgaard
Emil Solgaard
Rikke H. Döhring
Frederik Terp

Ændringer skal sendes til fiset@aub.dk

https://www.aub.dk/wp-content/uploads/2016/01/klageformular.pdf

Printes og afleveres i Administrationens postkasse ved Center 2
Print and submit to the Administration's mailbox at Center 2.
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WHAT’S HAPPENING
MBH KALENDEREN

Søndag d. 2.				

Søndag d. 23. 				

Åbent hus i Genbrugsgruppen
Center 3 - Genbrugslokalet (stuen)

13:00
-14:00

Mandag d. 3. 				
SoMe-udvalgsmøde			
Center 1 - Beboerkontoret (stuen)		
Tirsdag d. 4. 				
Hønemøde					 19:30
Center 1 – Den Våde Høne (1. sal)
Onsdag d. 5. 				
Spilgruppenmøde					 19:00
Center 4 – Spil- og Billardlokalet (kælderen)
20:00

Bekendtskabsgruppemøde 				
Center 1 - Den Våde Høne (1. sal)
Deadline for artikler til fiset			
Detsaedvanligefis@aub.dk // postkassen Center 3

Onsdag d. 26. 		
Bladgruppens deadlinemøde
Center 3 - Redaktionen (kælderen)
Torsdag d. 27. 		
Agilitytræning
Den store plæne

Søndag d. 9. 				
Netværkssgruppen arbejdsdag			
Center 2 - Netværksgrp.lokal (Kælderen)
Åbent hus i Genbrugsgruppen
Center 3 - Genbrugslokalet (stuen)

10:00
13:00
-14:00

Mandag d. 10. 				
Keramikgruppemøde
			
Center 4 Keramiklokalet (Kælderen)

19:00

Bekendtskabsgruppemøde 				
Center 1 - Den Våde Høne (1. sal)

19:00

Tirsdag d. 11. 				
Hønemøde					 19:30
Center 1 – Den Våde Høne (1. sal)
Søndag d. 16. 				
Åbent hus i Genbrugsgruppen			
Center 3 – Genbrugslokalet (Stuen) 		
Kreagruppemøde
Center 3 - Krealokalet (1. sal)

13:00
-14:00
18:30

11:00

Halloween event
Center 4 - Fællessalen

19:30

Gyserfilm maraton
Center 4 - Fællessalen

23:30
-05:00

Søndag d. 30. 				
Sløjdgruppemøde					 12:00
Center 3 - Sløjdlokalet (stuen)
Åbent hus i Genbrugsgruppen
Center 3 - Genbrugslokalet (stuen)

Gamergruppemøde				 20:00
Center 3 – Gamerlokalet (1. Sal)
Netværksgruppemøde				 19:00
Center 2 - Netværksgrp.lokale (kælderen)
Genbrugsgruppemøde
Center 3 - Genbrugslokalet (stuen)

Fotogruppemøde					 19:00
Center 3 – Redaktionen (Kælderen)
19:00

Torsdag d. 20. 			

Fællesmøde				
Center 4 – Fællessalen (1. sal)

19:00

13:00
-14:00

Mandag d. 31. 			

Onsdag d. 19. 				

16:00

16:00

Bladgruppens arbejdsdag			
Center 3 - Redaktionen (kælderen)

Hønemøde					 19:30
Center 1 - Den Våde Høne (1. sal)

Agilitytræning			
Den store plæne

			

19:00

Lørdag d. 29. 				

Tirsdag d. 18.

Infomøde til nye beboere				
Center 1 – Beboerkontoret (stuen)

17:59

Hønemøde					 19:30
Center 1 – Den Våde Høne (1. sal)

Afdelingsbestyrelsesmøde				 19:00
Center 1 – Beboerkontoret (stuen)
16:00

20:00

Tirsdag d. 25. 			

Torsdag d. 6. 				

Agilitytræning			
Den store plæne

13:00
-14:00

Mandag d. 24. 			
19:00

Musikgruppemøde
Center 2 - Musiklokalet (kælderen)			

Åbent hus i Genbrugsgruppen
Center 3 - Genbrugslokalet (stuen)

Ændringer skal sendes til fiset@aub.dk

19:00

