
6. april 1983 

OVERDREV NEWS 
FfELLESARBEJDE 

Lørdag d. 16. april starter fællesarbejdet op. Vi skal igang inden 
ukrudtet tager overhånd. 
Da vi ved der navnlig i starten er meget der skal nås, indkaldes 
der også til fællesarbejde lørdag d. 23. april. 
Så ud og ryst vinterfjerene af jer og mød op til fællesarbejde 
lørdagene d. 16. og 23. april kl. 13.00. 
Foreningen sørger for øl og vand. 
Bestyrelsen har tænkt sig, at den 2. lørdag i hver måned i 1983 
skal afsættes til fællesarbejde. Så sæt allerede nu kryds i kalen
deren ved samtlige nr. to lørdag i hver måned. 
Be s tyrelsen vil huske hver enkelt på disse dage via OVERDREV NEWS. 

HUNDE 

Et hjertesuk til alle hundeejeEe. 
Vi kan altså ikke være bekendt at lade vore hunde besørge stort 
på de små børns legeplads, vi har så gode muligheder for at lufte 
hunde på fælleden. 

t YK LI NG 

I følge vore ordensregler er c ykling på gangarealerne forbudt. 
Fænomenet har desværre taget overhånd og især hos de voksne. 
Det er lidt svært at tilrettevise børnene, når de ser at de 
voksne kører på gang s tierne. 

PARKERING 

Vendepladsen for enden af Landgildevej er en vendeplads og ikke en 
parkeringspJad s . I følge færdselsloven er parkering p~ vendepladser 
-forbudt. 
'J i h ar do g, o g så i den hen seende, så go de fa rhol d, at p ark er ing på 
vendepladsen er unødvendigt. 

FREMLYSNING 

En guldring med sten er fundet i en af s andkasserne. Ringen kan 
afhente s af den rette ejer mik l nr. 31. 

Venlig hilsen bestyrelsen 
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7 . juni 1983 

OVERDREV NEWS 

FÆLLESARBEJDE 

Ved en tidligere lejlighed meddelte bestyrelsen, 

at den anden lørdag i hver måned ville man sam-

menkalde tropperne til fæl l esarbejde . 

Dette må være gået festudvalgets næse forbi, de 

indkalder nemlig til sommerfest den anden lørdag 

i juni (1 1. juni) . 

For ikke at affolke sommerfesten tot21t-_, ha r be-

styrelsen besluttet at udskyde fællesarbejdet i 

juni måned til lØrdag d . 18. juni kl. 1 3 . 00 . 

på gensyn 

Bestyrelsen 



10. aug. 1983 

GRATIS ØL OG VAND 

Gratis Øl eller vand til alle der deltager 

i fællesarbejdet lØrdag d. 13. august 1983, 

klo 13.00. 

sA UD AF STARTHULLERNE OG MØD OP 

pA LØRDAG KL. 13.00. 

Hilsen bestyrelsen. 
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OVE RDREV EWS 
S T O R S K R A L D 

STORSKRALD 

Storskrald = Inventar, indbogenstande, større haveaffald af en 
s5dan stØrrelse og mængde, at det ikke på normal måde kan an
bringes i de opstillede sække. 

AFHENTNING 

Storskrald afhentes en gang om måneden, nemlig den første 
torsdag i måneden. 
Der~ foreko~me ændringer af afhentningsdagen bl.a. op til 
hØjtider. Hver enkelt husstand må selv holde sig underrettet 
om evt. ændringer. Ændringer af afhentningsdagen offentliggøres 
i lokalaviserne. 

PAKNING + BUNDTNING 

Grene, træaffald, rØr, stænger o.l. skal sammenbindes for
svarligt i bundter, hvis størrelse ikke må overstige 120 cm. 
i længden og 50 cm. i diameter, og som ikke må veje over 40 kg. 

Blade o.l. affald anbringes, for så vidt det ikke kan være i 
de opstillede beholdere, i sække, kasser eller anden emballage. 

HVOR fu~DRINGES DET? 

Affaldet skal i følge regulativet henlægges på et for læsningen 
let tilgængeligt sted, hvorfor bestyrelsen forelØbig har vedtaget, 
at storskraldet anbringes, tidligst aftenen før afhentningen. ~ 
~ J §i!lf' kerne il f l)) . bf IT 

De to yderste åbne rum i fællesskuret mod fællIeden kan herefter 
ikke længere benyttes til henlæggelse af storskrald eller anden 
form for affald. 

-EØrstkomne _afhentninssoaEf bliver bils.1arj d 6. maJ l"S" 

TVIVLSSpØnGSHAL 

Skulle der være tvivlsspørgsmål, stiller bestyrelsen sig til 
rådighed. 
De beboere som har interesse af at læse regulativet vedr. 
af~entning af affald, kan rekvirere et eksemplar af dette 
ved telefonisk at henvende sig til Renholdningsselskahet. 

AFFALDSSÆKKE VED BL. A. LEGEPLADSEN 

To steder på fællesområdet har legepladsudvalget opstillet stativer 
med affaldssække. Disse sække er beregnet til affald opsamlet på 
området, og IKKE TIL AFFALD FRA DE ENKELTE HUSSTANDE. 
De omtalte affaldssække tømmes ikke af nenholdningsselsskabet, men 
af leqepladsudvalget. 

Bestyrelsen 



Fælleddiget d. 8.12.83 

OVERDREV NEWS 

STORSKRALD 

S~ var der igen problemer med storskraldet. Det var specielt 

november det var galt med. Konsekvensen var, at vognen kørte 

uden vores skrald, fordi mange ikke havde pakket det forskrifts

mæssigt. Vi skal derfor endnu en gang opfordre til at pakke 

skraldet rigtigt og vedlægger en tidligere udsendt meddelelse. 

Det kostede foreningen godt 300, kr. at f~ storskraldet af

hentet i november, og det kan vel ikke være meningen n~r vi 

kan f~ det afhentet gratis, s~fremt reglerne overholdes. 

Frugtlunden (tidligere) 

Bestyrelsen har overvejet at give den tidligere frugtlund ved 

indgangen fra Landgildevej et nyt navn. Årsagen skal søges i 

den anvendelse som nogle hundeejere mener den tidligere frugt

lund skal have. Plænen har i den senere tid været hjemsøgt af 

en hel del hunde, som i sagens natur har efterladt et ikke vel

lugtende visitkort. Det syntes bestyrelsen ikke hundeejerne kan 

være bekendt overfor de øvrige beboere. I følge vores ordensreg

ler kan man for øvrigt kun holde hund s~ fremt den ikke er til 

gene. Fælleden ligger desuden s~ tæt p~, og der kan hundene bolt

rer sig s~ meget de lyster. 

Bøgehækken 

Så er det endelig lykkede s at f~emskaffe hækplanter til de tom

me pladser der er enkelte steder i bebygg e lsen. Vi vil dog bede 

de enkelte bebo e re selv plante hækken. Planter kan udlever e s ved 

henvendelse til Henry i nr. 79 lørdag d. 10.12. om formiddagen. 

e E ,J E R A L F o R 5 Af~ L I ri G 

Forsl ag til gen 8 r a lforsamlingen i 1984 (februar) skal vær e 

b e styr e lsen i h ~ n d e senest d. lo. januar 19 8 4. 

GOD JUL DC eOD T NYTÅR 8EST YRELS EN 


