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Nyhedsbrev december 2011
Energitjek
Samtidig med byggeriet af Gammel Haves atelier i 2007 
blev hele ejendommens varmeanlæg fornyet. Opsætning af 
solfangere, udskiftning af oliefyr og efterisolering af 
boligen. Alligevel har varmeforbruget de seneste vintre 
været overraskende højt. På den baggrund besluttede 
bestyrelsen tidligere på året at lade en energikonsulent 
gennemgå hele anlægget. Hans konklusion var, at anlægget 
fungerer godt, men at det på længere sigt er ønskeligt at 
udskifte vinduer og døre. Til historien hører naturligvis 
også, at de seneste to vintre har været koldere end 
gennemsnittet.

Udlejning 
I  denne måned arbejder den danske fagbogsforfatter Per Michaelsen med et projekt i Gammel Have. Til 
januar bebos huset af Bodil Ashkenazy, der er sanger, musiker og sangskriver. Februar er ikke udlejet, 
og der er netop kommet afbud i marts og april. Der er med andre ord gode muligheder for med ret kort 
varsel at leje Gammel Have i en længere sammenhængende periode, hvis det skulle friste blandt 
nyhedsbrevets modtagere.

Folderen 
I de senere år har bestyrelsen haft to veje til at gøre nordiske kunstnere bekendt med Gammel Have og 
muligheden for et ophold i kunstnerboligen: For det første hjemmesiden på internettet og for det andet 
velviljen hos tidsskrifter og faglige sammenslutninger til fra tid til anden at bringe et opslag om Gammel 
Have på tryk og/eller web. I nogen tid har bestyrelsen arbejdet med udarbejdelsen af en folder/flyer, der 
kan supplere ovenstående. Tanken er at have folderen liggende forskellige steder, hvor kunstnere 
færdes. Forslag til, hvor vi kan fremlægge folderen, modtages med glæde.

Afmelding af nyhedsbrev
For at forbedre kontakten med tidligere beboere og andre, der interesserer sig for Gammel Have, vil vi 
2-4 gange årligt udsende et nyhedsbrev. Hvis du ikke ønsker at modtage flere, så send en mail om det til 
tk@midtfyn.net og du slettes på vores mailingliste.

Glædelig jul og godt nytår

Hans Peder Hansen og hustru Margrethe Hansens Fond
v/ Uffe Tønning, Åvangen 96, DK-5750 Ringe,  +45 62 62 37 54 

Gammel Have i vinterdragt december 2009.
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