/

EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN
MATR NR 39 .AF SUNDBY OVERDREV

eller

OVERDREV NEWS

EJERFORENINGEN SUNDBY OVERD

Her kammer vi hinanden ved
Oplagr 3' aU:

11. februar 1994

Indkaldelse til generalforsamling
Der indkaldes til ordinær generalforsamling i henhold
til vedtægternes stk 3

llRSDAGDEN 8. MARTS 1994 KL 19.30
i festlokalerne, Høstgildevej 79 (fælleshuset i den
røde nabobebyggelse "LEJERBO") .

DAGSORDEN
l.

Formandens beretning.

2.

Årsregnskab for 1993 (udsendes senere).

3.

Budgetforslag for 1995 (udsendes senere).

4A.

Forslag fra medlemmer.

Forslag fra legepladsudvalget
4B.

vedlægges.

Forslag fra bestyrelsen.

Der er ikke fremkommet forslag fra bestyrelsen.
5.

Valg af bestyrelse.
A. Valg af formand.
B. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:
- Næstformand
- Kasserer.

c. Valg af 2 bestyrelsessupleanter.
6A.

Valg af revisor.

6B.

Valg af revisorsupleant.

VEND

6. januar 1994
Til bestyrelsen for
Ejerforeningen Sundby Overdrev

Forslag til ordinær generalforsamling 1994
Det foreslås herved, at der på den lille parkeringsplads ved fællesskuret
- foretages fældning af de to midterste træer på
selve
pladsen
- opstilles en fast stolpe på pladsen ved det (tidligere) træ længst fra indgangsvejen
- at stolpen påmonteres det tidligere indkøbte
basketball-net.
I takt med at den etablerede hæk vokser, at der pt er
etableret "fast" hegn mod indgangsvejen, samt under
hensyn til børnenes vel og sikkerhed og basketball's
normale krav om fast underlag, synes dette at være
den bedste og økonomisk bedste løsning for spredning
af lege- og spilleaktiviteterne på vort område.
I takt med at hækken vokser vil de eventuelle små
støjgener mindskes.
Der vil ved denne løsning samtidig blive etableret
mere fast tilbehør til brug for opstilling af det
hidtidige tennis-net.
En ekstragevindst ved løsningen vil være, at foreningens telt ved fællesfester bedre vil kunne
opstilles i tilslutning til fællesskuret.
Med venlig hilsen
Legepladsudvalget.

EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN
MATR NR 39 AF SUNDBY OVERDREV

OVERDREV NEWS

eller
EJERFORENINGEN SUNDBY OVERD

Her kommer vi hinanden ved
Oplag: 38 sti<:

28. februar 1994

Storskrald mv

Som det må e er blevet alle bekendt, er der ikke
afhentet storskrald mv i februar måned 1994.
Dette skyldes, at Københavns Kommune har vedtaget
ændrede regler for afhentning af storskrald mv fra l.
januar 1994.
De nye regler er desværre først modtaget af
bestyrelsen - efter rykning - fra R98 den 26. februar
1994.
Reglerne, inklusive afhentningsdatoer vedlægges.
I denne anledning skal bestyrelsen ikke undlade at
gøre opmærksom på, at de "gamle" regler også
omhandlede retningslinier om, at køkkenaffald, bleer
mv, ikke ville blive afhentet via storskraldsordningen.
Dette er imidlertid set mange gange!!!!
I bedes derfor drage omsorg for, at der kun stilles
affald til storskrald, som kan afhentes under
ordningen, for HVEM SKAL ELLERS SKILLE SIG AF MED
AFFALDET?????
Nærmere retningslinier omkring storskradsordningen
for 1994 vil blive udsendt efter generalforsamlingen
den 8. marts 1994.

OBS!

Husk tilmelding til generalforsamling, hvis I ønsker
at deltage i den efterfølgende lettere bespisning.
Bestyrelsen

NABO-INFO**NABO-INFO**NABO-INFO**NABO-INFO**NABO-INFO**NABO-INFO**NABO-

Fremlysning
Nøgler i Kæde/halsbånd
fundet på den store
legeplads.
Henvendelse i nr 29
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Her kommer vi hinanden ved
Oplag: 38 stk

6. april 1994

Indkaldelse
I henhold til vedtægternes stk 3 indkaldes til

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Lørdag den 23. april 1994 kl 13.00

ved fællesskuret på den lille parkeringsplads.
DAGSORDEN:
1.

Forhøjelse af kontingent for 1994
med 800 kr, således at juni måned
1994 ikke er betalingsfri.
Forhøjelsen skønnes nød vendig på
grund af underskud i 1993 og de
pålagte "grønne" afgifter, der er
startet pr l. januar 1994, og hvilke,
der ikke kunne budgetteres med i
1993, da budgettet blev vedtaget.

Bestyrelsen

:G J"ERHOREIHNGEN

mmBY OVERDHEV

Ord ina ~ e nera l f or s a m l in s for ejerforening e n S u n d by Ove r d_ ev, af holdt d en 8. marts 'jLJ i sel ska.bslok a l et iæjerbo.

DAGSORDEN:

l.

F or ma ndens beretning

2.
4.

F reml ægg else af r e g nskab 1993
F reml æggelse af budg et 1995
F ors l a g fr a legep l ads udvalget om anl æg af boldb a ne

5.

a.

3.

6.

b.
c.

Vala af form a nd
Val g af kasserer
Val a_ næstforma n d

d.

Val g af suppleanter

8 .

Valg a f r eVlsor
Val g af revisorsuppleant

b.

7.
:"oul

Eventuelt
:ennlng nr.

39 val g t es som dirig ent, og h an kons t at erede, at

genera l forsamlin g en var lo v ligt vars let, og at representanter for
1 6 husstande var mødt op.
Bent nr. 63 blev bedt om at tage referat.
l.

Formanden fortalte i sin beretning, at aftalte projekter er
gennemf ørt, d v s boldbanen, som nu ikke mere benyttes af hunde,
og fællesskuret, som mang ler l g ang maling. Området om~ring
fællesskuret, som nu er omkranset af bøgehæk og blomsterkummer. Der er indrettet et fristed med borde og bænke, og der
er påbegyndt plantning af lig usterhæk ind til naboen.
Ny kværn er indkøbt til erstatning af den gamle udslidte.
Der er indtrådt nye retningslinier for storskrald som annonseret i Overdrev Ne\'Js.
Fællesarbejdet har fungeret g odt og refusionsordningen har
kostet 4. L~OO kr.
F estudvalget har afho ldt loppemarked, Skt. Hans bål ,
fest og fastelavnsfest med stor succes.

so~mer 

3.
4.

le s epla d s u dv a l ~ e t

F or slaG fra

om anl æg a f

boldbane

li' orc:- 1 3 [.'·e t mø dte modst and ':ra no g le af b eb oe r'1e , som hævdede , at
bo l de n

øde l cG [~ e

vill e

s k u. et og 1a""e bul er i bilerne og i

'e t

hele t a Ge ' st ø jede for m e ~ 8t .
He nry _ ~ . '79 for kl o.r ed e , at pladen til basketboldnettet bl i ver
anbr agt, så skur et

i~ k e

kom i farezonen,

at d e r

ikke hidtil er

lave t bu ler i b iler, og at den nyplantede hæk ville dæmpe støjen .
Men han lovede, at h v is der

op~tod

problemer , ville han t a e

s agen op .
Forsl ag et blev vedt a g e t

5.

a.

med

13 for og 3 imod .

Valg af formand
Kjeld nr .

29 ø nskede at fratræde, men da det viste

Sl g

u-

mulig t at finde en ny indv illigede han i a t fortsætte l
å r til ; men så er det slut !
b.

c.

Til kasserer g enval g tes

Bj rne

Til næstforma nd g enval g t es

Bent

Som suppl e a nter g enval Gte s

Bent
Niels J ørg en

Svend nr .

73

0 2;

nr . 33
nr . 6 3
nr . 45
nr . 95

Jo h nny n r. 51 lovede at indtræd e ti l

næste val g .

6.

7.

a.

In ~ er

b.

Gul

nr . 63 g enval g tes ril re v isor

:.:i'"~j

nr . 79 v algtes til revisorsuppleant .

Eventuelt
Legepladsudva J.~:; et

Svend nr .

og ungdomsudval g et består stadig af Henry nr . 79,

73 og J ørgen nr . 31 .

Det blev foreslået, at affyring af fyrværkeri nytårsaften skal
for e tages fra de lill e parkering splads .
Johnny spurgte om det var tilladt at b y gg e carport . Han t i lbød
selv at unders øg e s a g en .

EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN
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Her k ommer

vi hinanden ved
Oplag .. 3 8 stk

6. april 1994

Generalforsamling
Referat fra den ordinære gener a lforsamling vedlægges.
Husk at ajourføre "Velkommen til Fælleddiget"-mappen/
Hvis du er en af dem/ der har hentet den.

Kalender

Aktivitetskalender for 1 99 4 vedlægges.
Det bemærkes, at bestyrelsen har bestilt ekstr a
afhentning af storskrald på følgende dage:
25. april 1 99 4
8.

august

199~

9 . maj 1994

4.

juli 1994

og

31. oktober 1994

SÅFREMT DET PÅ NY I 1994 VISER SIG, AT NOGLE BEBOERE
IKKE OVERHOLDER R98's RETNINGSLINIER FOR INDPAKNING
AF STORSKRALD MV, VIL ALLE AFHENTNINGER AF STORSKRALD
MULIGVIS BLIVE AFBESTILT.
Det er for latterligt at nogle voksne mennesker skal
kunne ødelægge en ellers god ordning for alle de
andre. (Det samme kan gælde papircontaineren, så tag
aviser mv med hjem, hvis containeren er fyldt).

Det er jo ikke DIG, der rydder op efter "de
andre" .
Beboelsen

Ved besigtigelse af vor ejendoms ydre er det
konstateret, at de fleste enderækkehuse har større
eller mindre revner i muren. Visse steder tangerer,
at der er fare for sammenstyrtning inden for en kort
periode. Det er samtidig konstateret, at endevæggene
mod syd og vest i stort omfang er ramt af "murbier",
hvilket vil sige, at alle/mange fuger er eller bliver
ødelagt af murbiernes æg og pupper. Dette sammen med
fugt og frost vil være totalt ødelæggende for
væggene.
Der gøres herved opmærksom på, at det påhviler den
enkelte ejer at foretage den udvendige vedligeholdelse, men at bestyrelsen kan komme med pålæg om at
foretage denne vedligeholdelse, såfremt det skønnes
at være til gene for det totale område.
Check derfor jeres lejligheds ydre. Bestyrelsen kan
jo være behjælpelig med eventuelt at indhente tilbud
på reparationerne.

Fællesarbejde

Der indkaldes til ordinært fællesarbejde lørdag den
23. april 1994 kl 14.00.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær
vedlægges.
generalforsamling

APRIL 1994

MAJ 1994

·r

. 1994

JULI 1994

Aue

SEPTEMBER 1994

1994

OKTOBER 1994

FRE 1 Langfredag

S0N 1

ONS 1

FRE 1

MAN 1

TOR 1

L0R 1 Fællesarbejde

L0R 2 Påskelørdag

MAN 2

TOR 2

L0R 2 Fælles arbejde

TIR 2

FRE 2

S0N 2

S0N 3 På skedag

TlR 3

FRE 3

S0N 3

ONS 3

L0R 3 Fællesarbejde

MAN 3

MAN 4 2. Påskedag

ONS 4

L0R 4

MAN 4 Storskr. bestilt

TOR 4

S0N 4

TIR 4

TIR 5

TOR 5 DANMARKS BEFRIELSE S0N 5 GRUNDLOVSDAG

TIR 5

FRE 5

MAN 5 Storskrald

ONS 5

ONS 6

FRE 6

MAN 6

ONS 6

L0R 6 Fællesarbejde

TIR 6

TOR 6

TOR 7

L0R 7 Fællesarbejde

TIR 7 PRINS JOAKIM

TOR 7

S0N 7

ONS 7

FRE 7

FRE 8

S0N 8

ONS 8

FRE 8

MAN 8 Storskr. bestilt

TOR 8

L0R 8

L0R 9

MAN 9 Storskr. besti l t

TOR 9

L0R 9

TIR 9

FRE 9

S0N 9

S0N 10

TIR 10

FRE 10

S0N 10

ONS 10

L0R 10

MAN 10

MAN 11

ONS 11

L0R 11

MAN 11

TOR 11

S0N 11

TIR 11

TIR 12

TOR 12 Kr. Hi nrne l f. dag

S0N 12

TIR 12

FRE 12

MAN 12

ONS 12

ONS 13

FRE 13

MAN 13

ONS 13

L0R 13

TIR 13

TOR 13

TOR 14

L0R 14

TIR 14

TOR 14

S0N 14

ONS 14

FRE 14

FRE 15

S0N 15

ONS 15 VALDEMARSDAG

FRE 15

MAN 15

TOR 15

L0R 15

L0R 16 DR.MAGRETHE II

MAN 16

TOR 16

L0R 16

TIR 16

FRE 16

S0N 16

S0N 17

TIR 17

FRE 17

S0N 17

ONS 17

L0R 17

MAN 17

MAN 18

ONS 18

L0R 18

MAN 18

TOR 18

S0N 18

TIR 18

TIR 19

TOR 19

S0N 19

TIR 19

FRE 19

MAN 19

ONS 19

ONS 20

FRE 20

MAN 20

ONS 20

L0R 20

TIR 20

TOR 20

TOR 21

L0R 21

Pinselørdag

TIR 21

TOR 21

S0N 21

ONS 21

FRE 21

FRE 22

S0N 22

Pinsedag

ONS 22

FRE 22

MAN 22

TOR 22

L0R 22

MAN 23

2. Pinsedag

TOR 23

SANKT HANS

L0R 23

TIR 23

FRE 23

S0N 23

SANKT HANS DAG

S0N 24

ONS 24

L0R 24

MAN 24

i
i

L0R 23

Fællesarbejde

Fællesarbejde

Storskrald

S0N 24

TIR 24

FRE 24

MAN 25

Storskr. bestilt ONS 25

L0R 25

MAN 25

TOR 25

S0N 25

TIR 26

TOR 26

S0N 26

TIR 26

FRE 26

MAN 26

ONS 26

ONS 27

FRE 27

MAN 27

ONS 27

L0R 27

TIR 27

TOR 27

TOR 28

L0R 28

TIR 28

TOR 28

S0N 28

ONS 28

FRE 28

FRE 29 St. Bededag

S0N 29

ONS 29

FRE 29

MAN 29

TOR 29

L0R 29

L0R 30

MAN 30

TOR 30

L0R 30

TIR 30

FRE 30

S0N 30

S0N 31

ONS 31

TIR 31

Kr.prins Fr.

Fællesarbejde

Sonrnertid ender

I

FN-dag

TIR 25

MAN 31

I

Fællesarbejde

Storskr. bestilt

OVERDREVS-NEWS
EJERFORENINGEN SUNDBY OVERDREV
Oplag 38
Maj 1994

FÆLLESARBE DE:
Lørdag den 28. maj 1994 er der atter fællesarbejde kl. 14.00.
Sandkasserne skal bl. cl. tømmes, S~l vi kanffl rent sand til børnene.
Forældre med "sandkasse-børn" opfordres 61 at yde en indsats.
Derudover er der 3lmindelig oprydning og slåning af græs (puh hvor det
vok:ser).
Er der nogle der skal bruge sand privåt , er de velkomne til at tage for sig af
rett erne.

STORSKRALD:
Vi troede vi havd e ineJgJct en afta le mcd R 98 omkring afhentning af
storskrald . Det har vist sig clt vi tog fejl. Bestyrelsen har derfor aftalt et
møde med en konsulent fra R 98, sJledes åt vi kan få ordnede forhold
omkring i.lfhentningcn .
SUK, HVORFOR RODER DET SÅDAN PÅ PLADSEN HVOR VI
PLACERER STORSDKRALD?
(Vi tror nogle af vore børn prøver at finde nyttige ting. Forældre opfordres
til at sørge for åt eJer er ryddet op).
Gentagelse :
Haveaffald og storskr,lld må ikke blandes sammen.
Storskrald skal pakk es ordentligt, jvfr. tidligere omdelte regler.

EKSTRAORDINÆRT KONTINGENT:
pJ dcn ekstra-ordinær generalforsamling besluttedes det , at juni måned
il\.ke er betalingsfri , jvfr. tidligerc omdelt referat.
Det vedL.lgtc giro-kort bedcs derfor benyttet inden d. 5. juni 1994.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN
MATR NR 39 AF SUNDBY OVERDREV
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Her kommer vi hinanden ved
Oplag: 38 st.k

6. juni 1994

Storskrald mv
haveaffald mv

Efter flere gange at have konstateret, at storskrald og haveaffald mv ikke blev afhentet ifølge
vores planlægning, har bestyrelsen afholdt møde med
Renholdningsselskabet R98.
Det har vist sig, at vores bestilling på ekstra
afhentninger af storskrald desværre var blevet
misforstået af selskabet, således at kun den første
bestilling var blevet registreret i selskabets
systemer. Dette er dog nu blevet bragt på plads,
således at de resterende bestillinger på ekstra
afhentninger i 1994 vil blive effektueret.
samtidig har bestyrelsen og formentlig også mange af
jer andre ikke været opmærksom på, at afhentning af
haveaffald stadig sker efter de gamle regler, hvilket
vil sige den anden mandag i hver måned fra april til
oktober.
Tømning af aviscontaineren sker hver 14. dag, og der
arbejdes på at opstille yderligere en aviscontainer.
Hækaffald kan i begrænset omfang henstilles ved siden
af fællesskuret med henblik på kværning.

F ællesarbej de
Der indkaldes til næste ordinære fællesarbejde lørdag
den 11. juni 1994 kl 14.00.

Alle er særdeles velkomne
Andet
Sommeren nærmer sig, og det gør mærkelige suspekter
desværre også, så sørg nu for at låse jeres skur og
hold øje med jeres egne og jeres naboers ejendomme og
ejendele.
Bestyrelsen

God sommer
NABO-INFO**NABO-INFO**NABO-INFO**NABO-INFO**NABO-INFO**NABO-INFO**NABOIngen annoncer i dette nummer, men initiativ til Skt.
Hans arrangement efterlyses.
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27. juli 1994

F æll esarbej de
Der indkaldes til næste ordinære fællesarbejde lørdag
den 6. august 1994 kl 14.00.

Alle er særdeles velkomne
Sommerfest

Som det måtte være jer kendt, er der taget initiativ
til en sommerfest, der løber af stablen lørdag den
13. august 1994.

vi takker nr 79 (igen-igen) og nr 61 for initiativet
og håber på et vellykket arrangement med godt vejr
og glade mennesker.

Sandkasser mv

Det har desværre været nødvendigt at "lukke"
sandkassen ved nr 27-31 på grund af for mange
efterladenskaber fra diverse husdyr. Vær opmærksom på
dette og advar jeres børn.
Bestyrelsen

Fortsat god sommer
NABO-INFO**NABO-INFO**NABO-INFO**NABO-INFO**NABO-INFO**NABO-INFO**NABO-

-

Kummefryser
Henv. nr 29.

1~

år gI, 102 liter, til salg.
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o

Fællesarbejde
Der indkaldes til næste ordinære fællesarbejde lørdag
den 3. september 1994 kl 14.00.

Alle er særdeles velkomne
Sommerfest
Efter pålidelige forlydender forløb SOMMERFESTENs
arrangement særdeles godt, og der skal fra
bestyrelsen lyde en stor tak for arrangementet til nr
61 og nr 79. Samtidig skal der lyde en tak til de,
der deltog i festen og samtidig dermed bidrog til at
bevare det gode naboklima i vor beboelse.
Hvis nogen herefter kunne tænke sig at arrangere
FASTELAVNs-FEST skulle de økonomiske rammer være i
orden.

Andet
storskrald er bestilt til afhentning mandag den 5.
september 1994 og haveaffald afhentes mandag den 12.
september 1994.

Husk at stille urene den 25. september 1994 for
ikke at komme for tidligt op dagen efter. Efter
kalenderen ender sommertiden nemlig 25.9.1994 kl
03.00, hvor urene skal stilles tilbage til kl 02.00.
Det skulle dog være tilladt at stille urene inden man
går i seng lørdag eller vente til man står op søndag.
Bestyrelsen

NABO-INFO**NABO-INFO**NABO-INFO**NABO-INFO**NABO-INFO**NABO-INFO**NABO-
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26. september 1994

Fællesarbejde
Der indkaldes til næste ordinære fællesarbejde lørdag
den 1. oktober 1994 kl 14.00.
Der vil være arbejde for enhver, så piger:

Tag jeres mænd med ud denne gang!!
Vi skal bl a
• Feje parkeringspladsen, så vi samtidig får lidt
øvelse i manøvrering af maskinen. Vi håber
selvfølgelig ikke, at vi får brug for øvelsen denne
vinter, men man ved jo aldrig.
• slå græs.
• Klippe buske.
• Lægge de resterende fliser ved aviscontainerne.
• Checke kloakkerne.
• Male færdig på den store legeplads og træbeskytte
træ-banden på boldbanen.
• Luge ukrudt. Dette kan gøres af alle og enhver.
• Foretage almindelig oprydning overalt.
Som I kan se, er der nok at tage fat på, så skal vi
ikke alle tage os lidt sammen og

møde op på fællesarbejdet.
Biler

Husk at flytte bilerne til den lille parkeringsplads
ved fællesskuret i anledning af, at den store
parkeringsplads vil blive fejet den 1. oktober 1994.

VEND.

Katte

store katte, Små katte, Sorte katte, Hvide katte,
Andre katte, ja katte i alle størrelser er blevet
meget populære familiedyr, men man må jo tænke på, at
ikke alle er lige glade for dyrene. Katte kan jo som
bekendt ikke altid dresseres som nogle andre dyr kan,
for de fleste katte er jo næsten "fynske", hvilket
vil sige at de sgu' er deres egen herre eller dame.
Husene ser mere eller mindre ens ud for nogle af
kattene, og det er ikke altid lige smart, at en kat
forvilder sig ind i et "forkert" hus. Den stakkels
kat, der uforvarende bliver lukket inde i et forkert
hus i en week-end eller en længere periode, kan jo
ikke gøre for det, og det er jo rart for kattene, at
der på legeområderne er "indbyggede toiletforhold af
en vis klasse". Det er bare ikke alle, der synes det.
Vi ved godt, at det selvfølgelig ikke er katte fra
vores område, der render rundt over alt, men
alligevel .... !
Gennem denne lille "sang" vil vi gerne indstille til
jer alle, at holde lidt mere øje med jeres katte.
~
Hunde skal jo luftes på fælleden eller langs grøften,
og de er også som regel i snor, men katte er sgu'
deres egen. så summasummarum: VIS LIDT HENSYN og
fortæl jeres katte, hvad de må eller ikke må.
Bestyrelsen

NABO-INFO**NABO-INFO**NABO-INFO**NABO-INFO**NABO-INFO**NABO-INFO**NABOANNONCE ANNONCE ANNONCE ANNONCE
Efter flere gange at have haft
l stk fastelavnsselskabskjole str.
128 til salg i dette udmærkede
blad forsøges nu dette:
KAN AFHENTES MOD BETALING AF DET
LATTERLIGE LILLE BELØB AF 10 KR.
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24. oktober 1994

F æH esarbej de
Der indkaldes til årets sidste ordinære fællesarbejde
lørdag den 29. oktober 1994 kl 14.00.
Der vil (igen) være arbejde for enhver.
vi skal bl a
• Feje parkeringspladsen, så vi samtidig får lidt
øvelse i manøvrering af maskinen. vi håber
selvfølgelig ikke, at vi får brug for øvelsen denne
vinter, men man ved jo aldrig, og på seneste
fællesarbejde blev det ikke nået på grund af for
mange biler på pladsen .
• Gøre resten af fællesområdet klar til vinterens
strabadser.
Biler

Husk at flytte bilerne til den lille parkeringsplads
ved fællesskuret i anledning af, at den store
parkeringsplads vil blive fejet den 29. oktober 1994.

storskrald

Der er bestilt afhentning af storskrald - ikke
haveaffald - den 31. oktober 1994.

vinter mv

Den kolde årstid nærmer sig med raske fjed og
forhåbentlig bliver det ikke nødvendigt at rydde sne
på fællearealerne; MEN snerydning sker jo stadig på
frivillig basis, og i denne anledning søges der
frivillige, der i kontakt med hinanden vil forsøge at
sørge for den eventuelle snerydning på
fællesarealerne.
Der gøres på vanlig vis opmærksom på, at det er den
enkelte beboer, der har rydningspligt af gangarealerne i tilknytning til pågældende lejlighed.
Følgende er modtaget som respons på seneste nummer
af OverDrevNews:

uKatte og mennesker
Her bor store mennesker og små mennesker, hundeelskere og katteelskere, samt mennesker, der synes at
dyrene bare er besværlige. Her er ganske rigtigt
kommet mange katte i området nu.

VEND

En kat opfører sig som det er naturligt og ved ikke,
at den nogen gange gør noget, som vi synes er dårlig
opførsel. Men vi er jo ikke som Dr. Doolittle og kan
ikke tale dyrenes sprog og altså ikke fortælle dem,
hvad vi mennesker mener. Det eneste, vi kan gøre er
alle at gøre en indsats for at få kattene til at
synes, at det er en dårlig ide f.eks. at gå ind hos
naboerne eller at bruge sandkasserne som toilet.
For at holde kattene ude fra jeres huse eller haver
kan I prøve at have en vandforstøver klar og give dem
et sprøjt - katte hader vand og de tager ikke skade
af en lille dusch. Og giv dem i hvert fald aldrig mad
- det trækker dem til!
Hvad vi skal gøre ved sandkasserne er sværere, og jeg
vil med dette indlæg gerne invitere alle katteejerne
til et kattemøde herom. Forslag er velkomne. så kære
katteejer: Mød op hos mig tirsdag d.

1. november kl

19.30.

Marianne nr. 69"
vi hilser initiativet velkomment og ønsker held og
lykke med projektet.
Bestyrelsen
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Hærværk mv
Som nogen måske har set, har vi været udsat for
hærværk med grafitti på to endegavle. Samtidig hermed
blev der også forøvet grafittihærværk mod en parkeret
bil på Fælleddiget. Hvis nogen - stor som små - har
kendskab til den eller de, som laver grafitti med
mærket "ROM", vil bestyrelsen og de ramte naboer
gerne vide det, idet det kan gå hen og blive en
bekostelig affære at få fjernet hærværket helt.
Samtidig kan vi måske undgå det i fremtiden.
Hvis man skulle blive "ramt" af grafitti på væggene,
siger forlydender, at ACETONE skulle kunne fjerne
det, hvis det anvendes snarest efter grafittihærværket.

Generalforsamling 1995
Eventuelle forslag til foreningens næste ordinære
generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde
senest 10. januar 1995 i skriftlig form.

NYT ÅRs-AFTEN
Det henstilles, at fyrværkeri nytårsaften bliver
affyret fra vores grønne områder med retning modsat
af parkeringspladsen for at undgå lakskader på de
biler, der er parkeret der.

Snerydning
Selvom vinteren endnu ikke ser "slem" ud - på trods
af alle børnenes ønsker -, kan det stadig blive
snevejr, og i denne anledning henledes opmærksomheden
på, at det er enhver beboers pligt at sørge for
snerydning udenfor bopælen og i princippet også på
fællesarealerne. Snerydning på fællesarealerne er dog
indtil videre sket på "frivillig" basis, og det håber
vi stadig på, vil være tilfældet.
Frivillige er altid velkommen til at kontakte et
bestyrelsesmedlem omkring håndtering af fejemaskinen.
vi vil så i fællesskab foretage afprøvning.
VEND

