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Argallg 2001 nr.2

Den 26. Januar 2001

Flagudvalget orienterer:
CD

Der søges flaget på alle officielle flagdage.

@

Flagreglementet SKAL overholdes. (Eventuelle repressalier fra offentligheden vil gå ud over formanden og bestyrelsen) .

®

Der kan flages i forbindelse med andre lokale ("Fælleddiget") begivenheder,så som eksempelvis, runde/halv-runde fødselsdage, kobber-, sølv-, guldbryllupper mv, fødsler, jubilæer og andre højtideligheder, helunder desværre
også dødsfaldJbegravelser /bisættelser.
Hvis du / I ønsker flagning på en bestemt dag, skal I
kontakte flagudvalget eller bestyrelsen, således at du / I får flaget
" hjem" dagen før højtideligheden .
selv sørge for at hejse flaget (inden for regler i flagreglementet)
selv sørge for at tage flaget ned, senest ved solnedgang.
Derefter hejser du / I vimplen
Igen.
Hvis du / I ikke selv har mulighed for at foretage
hejsning/nedtagning af flaget , sørger dulI selv for at få en aftale
herom med en nabo .

cv

Flagudvalget
Tommi Dr. 23
Kjeld nr. 29

Flagreglementet er ophængt i fællesskuret.
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Den 19. februar 2001

Orientering fra bestyrelsen

Dansk Kabel TV

Rewrad(E:sse: Dansk Kabel TV AJS. Smeder1Qlm 17 .2730 He rlev

John Pedersen
Fælleddiget 71
2300 Kbh. S

Dato

9 . februar 2001

o

Ifølge aftale

o

Til orientering

o

Kan beholdes

o

Ønskes retur

o

Kommentarer udbedes

o

Med tak for lån

o

Ring venligst herom

Det er på tide jeg får informeret dig om hvad der sker i vores lille projekt.
Jeg har fået tilladelse af Lejerbo til at grave ned af Tos kiftevej, så det er
godt nok. Nu bremser kommunen os bare med tilladelsen til resten, idet
de kræver nogle ekstraordinære oplysninger omkring krydsningen af
Kongelundsvej . De skal vide hvilke kabler vi krydser ovenover og hvilke
vi går under, og dernæst skal alle ledningsejerne informeres .
Det er en ny procedure så det volder vores gravefirma lidt problemer,
men jeg håber de kan gå i gang i uge 8 .
.leg beklager ventetiden, men tror på riet efterhånden løser sig.

Med venlig hilsen

Telefon/lokalnr.

Michael Langenskov

44540066

Prnirktl pnpr

KØBENHAVNS VAND

-

P rojekteri ngsafdelingen
An I ægsproje kteri ngen

Beboermeddelelse

KV journalnr

43/021/99

Dalo

5. februar 200 I

Vedr. Ny pumpestation og rorlægningsll,obejde langs Fælleddiget.
Københavns Vand skal hermed meddele, at der udføres gravearbejde i forbindelse med etablering af en ny pumpestation ved Hyttehusvej samt lægning
afspildevandsledninger fra Vejlands Alle til Slusevej mod syd.
Anlægsarbejdet vil berøre arealet vest for vejen "Fælleddiget" samt et bælte
omkring det eksisterende hegn øst for Nordre Landkanal på strækningen
mellem Fælledcliget og Slusevej .
Langs strækningen Vejlands alle og Slusevej er der i dag placeret en række
såkaldte overløbsbygværker fra kloakken, hvorfra der i tilfælde af megen regn,
ledes en blanding afregnvand og spildevand ud i Nordre Landkanal.
For at reducere denne udledning skal der etableres et spildevandsbassin i store
betonrør, der kan opmagasinere det vand, der ellers vilJe løbe LId i Nordre
Landkanal. Det vil sige, - gemme det til der igen bliver plads i kloaknettet til at
lede det til rensningsanlægget "Lynetten". l clen forbindelse er det tillige
nødvendigt at etablere en ny pumpestatioll til erstatning for den gamle udfor
Hyttehusvej .
Der startes op på anlægsarbejdet medio februar 2001 og vi forventer, at
arbejdet i vil være afsluttet ultimo marts 2002.
De berørte arealer i forbindelse med anlægsarbejdet vd blive retableret, - dog
således at cler samtidig forberedes for en ny cykelvej langs Nordre Landkanal.
Vi vil gøre alt for at udføre arbejdet, så det skaber så få problemer som muligt
for beboeme i området. Det er endvidere vort håb, at De Ilar forståelse for de
ulemper, som vi trods alt ikke kan undgå al påføre Dem.
Såll'ernt De ønsker yderligere oplysninger, er De velkommen til at kontakte
undertegnede på tlf. 33425612 eller Rolfl~yberg fra entreprenørfirmaet NCC
på tlf. 40292735.
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Den 17. april 2001

FÆLLESARBEJDE
Så er det igen forår og sæson for fællesarbejde. Vi starter med det første lørdag den
28. april 2001, kl. 14.00, hvor vi bl.a. vil styne træer, tilplante kurruner, sætte hæk
planter og hvad vi ellers kan hitte på.

HUSK!!!
Teltet kan stadig lejes for en pris af 350,- kr. + 50,- kr. for lys kæden - henvendelse til Henry i nr.
79.
Borde og stole kan lånes ved henvendelse til Niels Jørgen i nr. 95 .

Skal man have malet gangen kan stillads lånes ved henvendelse til Henry i nr. 79.

FORMANDENS DRØM
formanden har en drøm. Han håber at Tele-Danmark går i gang med kabel-TV her efter påske.

Bestr·yelsen ønsker alle et godt forår.
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Den 8. maj 2001

FÆLLESARBEJDE

Så indkaldes der igen til fællesarbejde. Det bliver lørdag den 26. maj 2001 kl. 14.00, hvor vi bl.a.
skal male legeredskaber og luge ukrudt.
Man skal selvfølgelig være opmærksom på, at man har pligt til at holde det areal der er ude foran
ens egen bolig.
Det gør heller ikke noget, hvis man lige fortæller sine unger, at de ikke må lege oppe i blomsterkummerne, samt at de tager hensyn til den øvrige beplantning - herunder den nyplantede hæk - Der
bliver jo lagt et stort arbejde i at holde det .

KABEL-TV

Vi har nu alle modtaget brev fra Dansk Kabel TV vedr. tilslutningen. Med henvisning til det afsnit
vedr. ekstra stik kan det oplyses, at det koster kr. 530,00 inkl. moms pr. stik med 10 m. ledning.

OBS OBS OBS

Nu er det igen blevet forår og det er måske en god ide, at man i løbet af sommeren får kigget det
udvendige træværk efter for alger og evt. mangel på træbeskyttelse - af hensyn ttl vores fælles
forsikring.

God sommer

BESTYRELSEN
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Årgang 2001 nr. 6

Den IO. juni 2001

STORSKRALD
Der vil blive afhentet storskrald onsdag den 13. juni 2001.

Husk haveaffald hentes den 3. onsdag i hver måned - og ikke sammen med storskrald.

københavns

O

VANDMÅLERE

Nyt fra
Københavns vandforsyning vil på nuværende tidspunkt
ikke sende særskilt regning ud til hver enkelt husstand
såfremt vi rar separat vandmåler.
Bestyrelsen har derfor besluttet at sætte projektet vedrørende
Vandmålere i bero indtil videre, da vi har erfaret - Som man
kan se i den lille annonce - at der formentlig er ved at ske en
fusion mellem Københavns Vand og Københavns Energi.

KABEL TV

Københavns
Kommune
Københavns Energi fusionerer med Københavns Vand
Den i. marts 200 l beslUlrede
Københavns BorgeiTepræ Sentation at fusionere Københavns
Energi og Københavns Vand til
Danmarks største forsyningsvirkso mhed. Den nye virksomhed,
som bli ver videre føn undc::r det
indarbejdede navn Københavns
Energi, ti Ibyder ydelser inden fOl'
el , gas, varme, vand og atløb.
Det betyder for erhvervskunderne
bl.a ., at vand vil indgå i de nye
r~dgi vningsti Ibud.

l slutningen afuge 24 vil Dansk Kabel TV komme ud og færdiggøre arbejdet på Fælleddiget

Ing. Aftale med Marianne Hansen fra Tele Danmark kan man stadig nå at ændre på den pakke man
har valgt uden gebyr. Dette skal dog ske inden fredag den IS. juni 2001 ved henvendelse til John j
nr. 71.

Obs obs obs
Husk at sætte kryds kalenderen - Sommerfesten afholdes j år lørdag den 11. august 200 I.

Fortsat god sommer
Bestyrelsen
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TYDanman: l viser
bl.a. biograffilm, en>tik samt dansk dok....
mentar og under-

holdning.

TV6 viser natur- og

dokumentarudsendelser, actionfilm og
serier samt eroD);
med Playboy TV.

RekJam efrit dansk
film program, der

Danmarks første kabelfødte tv-kanal. Information, undervisning,
kultur- og erhvervssto/
- 24 timer i døgneL

TV4 er Sveriges reIcJa.

Her får du besked få

Nyh€der og ",porta.

begi-

ger fra hele verden hele døgneL CNN er
også mode, v'densIOO

Den norc:f1Ske vecion
af Eurosport sætter
pulsen i vejret med
sportskampe og konkurrencer de_fleste
af døgnets timer.

sender danske og
udenlandske biograffilm og tv-serier
- 24 timer i døgnet.

I

mEfuansierede lviJrogram med bI.a. sener,
">" film og gamle Ida<~1ære.

Uanset om du vælger KabellVs Grund-, Mellem-. eller FuldPakke, får du også masser .f radioprogrammer. Foruden de 3 naij.
oeale danske - kan vi nævne DR Klassisk. Radio 2, The Voiee, The
Voiee Pop, Gold FM, Love Sangs, Nyhedskanalen, Klassisk Program I, Sverige PI, P3 og P4, BBC Radio One, Sky Radio, NDR
l og 2, RTl Oklies, Super FM og MBC FM.

Herudover er der reserveret frekvenser til de radiostationer, der
har ",ndetilladelse i lokalområdeL Antallet af lokahl'dioer varierer fra kommune til kommune.
'" ....,
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Norges nationale

program nr. 2 sende<
bl.a. morgen-tv, film,
serier &. quizzer.

TCM og Cartoon
har tegneserier hele
dagen og film hele
natten - en kombi-

nation med kJassi.sk

Britisk underholdning
p<l et højt kvalitetsni-

minutter eher

veau: Drama, børne-

venhederne er sket.

udsendelser, tv-Alm.
komedier og nyheder.

Seriøs dækning, dy\>degående ",portager
- døgnet rundL

MTV sender musikvi-

DoIcumen~

deoer døgnet rundt
- kun afbrudt af ml>~knyheder, talkshow>
og filmudsendelser.

ser om natur, miljø,
teknik og videnskab.
Mange af udsendelserne er med danske un-

underholdning for

og showbusiness.

Familieprogrammer
frd dyrenes verden samt dokumentar,
dyrefilm 09 serier.

En lækkerbidsken for
de fleste: fodbold,
film, populære serier
ogstore~

dertekster.

hele familien .

Fransk program med
underholdning, nim,

Arabisk nyhedspro-

drama, teater. doku-

der underholdning
og film .

mentar, musik - og

gram, som også sen-

Tyrkiske TRT sender
. nyheder. underholdning, musik og film stort set hele døgneL

intemationale nyheder hver time.
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Den 4. juli 2001

FÆLLESARBEJDE
Der indkaldes til fællesarbejde lørdag den 14. juli 200J kJ. J4.00.

KOMPOSTKASSERNE
Det henstilles til at der ikke kommes hækaffald i kompostkasseme, idet så store mængder ikke v,1
kunne kompostere inden for et års tid. - Der henvises derfor til at man samler haveaffald ud for ens
egen bolig den 3. onsdag i hver måned, hvor det så vil blive afhentet af R98 .

HUSK SOMll1ER FESTEN DEN 11. AUGUST 2001.

OG SÅ ENDNU ENGANG ET HJERTESUK FRA VORES FORMAND:
Kære søde børn - Når l spille bold på den lille parkeringsplads og bolden ryger ind til naboen , vil l
så ikke nok lade være med at træde op i hækken og hoppe over plankeværket, men i stedet løbe
uden om - Det er med garanti lige så hurtigt. Og så skåner i hækken og de træer der står i
nærheden. Formanden ville blive så glad.

\

.

"

Bestyrelsen onsker alle en fortsat god og varm sommer
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Argang 2001 nr. 8

Den 16. juli 2001

HAVEAFFALD

Afhentes onsdag den 18. juli 2001. - Husk at affaldet kun fjernes, hvis det står i papirsække.

OBS OBS
En l ille påmindelse - Man skal huske, at det er hver enkelt beboer, der selv skal sørge for at deres
hæk bliver klippet mindst en gang årligt. Både af hensyn til hækkens vækst, men også af hensyn til
naboen.

LOPPEMARKED

[ år gav salg aføl og vand et flot overskud på kr. 850.- Dette beløb er overført til festudvalgets
kasse.

Så har de fleste vel bemærket at det nu er midt i skolesommerferien og luften syder af
glade feriebørn . Som nogle måske også ved, plejer der at skulle være rimeligt stille
efter kJ. 21.00, men her hvor det er lyst til langt ud på aftenen, er flere af de beboere
der bor ud til vores fællesarealer blevet enige om at der først skal være nogenlunde ro
efter kJ. 22.30 - så har vores unger også en chance for at nyde de dejlige lange
sommeraftner.

FORTSAT GOD SOMMER

Bestyrelsen

OVERDREV NEWS
Ejerforeningen Sundby Overdrev

Fælleddiget 21-95

2300 København S

Den 29. juli 200 I

En god og en dårlig nyhed!

Først den gode:
På grund af kasserens forvirring og begyndende senilitet opkræves der ikke fællesudgifter
i august måned.

Så den dårlige:
Der opkræves dobbelt fællesudgifter i september ;-(

Jeg beklager enhver ulempe , dette må medføre
Medlemmer, der frygter at få abstinenser, kan få udleveret et girokort.

Med venlig hilsen og med ønsket om en fortsat god sommer,
Kassereren
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Den 13. august 2001

EFTERL YSNING:

I-Ivem har lånt / set den store grensaks (ørnenæbbet) ?
Den mangler i fællesskuret.

bestvrelsen
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Årgang 2001 nr. 11

Den 10. sept. 2001

FÆLLESARBEJDE

Så er der igen fællesarbejde lørdag den 15. september 2001 kJ. 14.00.

vÆRKT0J M.M.
I forbindelse med efterlysningen af grensaks i sidste Overdrev News, har foreningen indkøbt en
tavle som hænger i fællesskuret. Her bedes man skrive hvis man låner et stykke værktøj, så andre
ved hvor de evt. kan hente det.

PS PS PS

Hvis nogen skulle finde 2 små skuetvinger på arealet ved
Vendepladsen (Landgildevej) vil fonnanden blive mægtig
glad , da han bruger dem til grenkværnen og mener at have
tabt dem der,

Bestyrelsen
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Argang 2001 nr. 12

Den 23. oktober 2001

FÆLLESARBEJD E

Ja så indkaldes der til årets sidste fællesarbejde - det bliver lørdag den 3. november 2001 kl.

14.00.

BJARt"lESAGEN

Så sker der lidt nyt i sagen Bestyrelsen er blevet indkaldt til berammelsesmøde mandag den 29.
oktober 200 l i østre Landsret, hvor sagen bliver berammet til domsforhandling.

Bestyrelsen
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Årgang 2001 nr. 13

Den 26.]].2001

STORSKRALD

Fredag den 30. november 2001 vil der blive afhentet storskrald for sidste gang i år.

BJARNESAGEN
Bestyrelsen kan nu melde ud, at sagen er berammet til domsforhandling, og vil tinde sted fredag
den 14. juni 2002 kl. 9.30, i østre Landsrets 9. afdeling, Bredgade 59.

H USK HUSK HUSK
Forslag til generalforsamlingen 2002 skal være bestyrelsen i hænde senest den IO . januar 2002 .

Bestyrelsen

OVERDREV NEWS
Ejerforeningen Sundby Overdrev

Argang 20')] nr. 14

Den 25.12.2001

HUSK - HUSK - HUSK
Forslag til generalforsamlingen 2002 skal være bestyrelsen i hænde senest den IO. januar 2002.

NABOHJÆLP
Nu er det igen tid til at holde et ekstra øje med eget og naboens hus, hvis man ikke vil have besøg af
ubudne gæster i denne søde juletid.

JlJLETRÆER
Juletræer, og kun juletræer kan - traditionen tro - i hele januar måned lægges bag skuret, så vil
disse bliver omdannet til flis til fællesarealeme

Bestyre/sen ønsker alle rigtig godt nytår.

