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Nyhedsbrev oktober 2006
Atelier
Lige fra kunstnerboligens første år har der været et ønske om etablering af et atelier i
tilknytning til Gammel Have. Fondens egne midler har ikke levnet mulighed for en sådan
investering, så for et par år siden besluttede bestyrelsen at undersøge om andre fonde ville
hjælpe med etablering af et atelier.
Netop i sommer er brikkerne faldet så meget på plads, at arkitekt Kaj Munk, Ryslinge, er
koblet på projektet. To lokale fonde, Den Faberske Fond og Entreprenør Marius Pedersens
Fond, har givet tilsagn om beløb, der gør det realistisk at gå i gang. Den Faberske Fond vil
give 50 procent, dog maksimum 400.000 kroner, Entreprenør Marius Pedersens Fond vil
give 250.000 kroner. Hans Peder Hansen og hustru Margrethe Hansens Fond kan selv
stille med 50.000 kroner. Således er der nu 600.000 kroner at bygge for.
Bestyrelsen tager gerne mod eventuelle gaver til byggeriet og forsøger selv at rejse
yderligere midler. Den mest optimale løsning, som også vil give den billigste drift på lidt
længere sigt koster mellem 700.000 og 800.000 kroner.
Der bliver tale om en selvstændig bygning ved siden af Gammel Have med ét atelierrum på
40 kvadratmeter, ovenlys fra nordvendte vinduer og andre vinduer med udsigt mod vest.
Det er også hensigten at etablere et solvarmeanlæg.
Indtil videre er planen at bygge i april, maj og juni næste år. Det er muligt at leje Gammel
Have i byggeperioden, men som lejer må man være indstillet på de ulemper det medfører
at have håndværkere i haven.
Renovering af badeværelse
Uafhængigt af ovennævnte projekt har Sonningfonden bevilget 59.000 kroner til en
renovering af Gammel Haves badeværelse. Tidligere beboere husker måske det lille og
gammeldags badeværelse. Størrelsen kan der ikke gøres meget ved, men med en mere
hensigtmæssig indretning og ny sanitet kan kommende beboere se frem til en større
komfort.
Arbejdet udføres i november og december, og i disse to måneder er huset af samme grund
lukket for udlejning.

Internet og billigere telefon
Endnu en fondsbevilling, fra Foreningen Lunde Brand, har gjort det muligt at etablere en
bredbåndsforbindelse til Gammel Have, så beboerne får fri adgang til internettet fra egen
medbragt computer. En sådan bliver ikke opstillet i huset.
Samtidig er Gammel Haves telefonabonnement ændret, så opkald til fastnet i Danmark
bliver gratis og opkald til udlandet bliver billigere end før.
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 vi
sletter dig på vores mailingliste.
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