OVERDREV NEWS
Ejerforeningen Sundby Overdrev

Årgang 2002 nr. I

Den 21. januar 2002

Så er vi startet på et helt nyt år og det er planen at der skal udkomme en Overdrev
News ca. en gang om måneden, vi vil derfor benytte lej ligheden til at gøre
opmærksom på, at det ikke kun er bestyrelsens talerør men hele Fælleddigets avis Har du noget du kunne tænke dig skal med, det kan være en annonce, et debatoplæg,
en nyhed, forslag til evt. forbedringer el.lign. så henvend dig til redaktøren i nr. 79.

STORSKRALD
Se vedhæftede "til opslagstavlen".

TIL SALG
Seng, briks (90 x 200)
sælges med rum til
sengetøj, rødlig mønstret
betræk med sort bund.
Pæn stand
Kr. 250,- (nypris 1550,-)
Rie og Niels Jørgen nr. 95
Tlf. 32 59 1872

Bestyrelsen

TI L OPSLAGSTAVLEN
•

o·

VI er pa vej ...

......_"1

Nu bliver det nemme re at kOlllme af
med de t miljøfarlige affald som fx batte rier, lllalillg, fugemasse, spraydåser e lle r ru stfjerneL M i l.J ø bi len kommer fremover på den sa mme
dag, SO ill vi helJt er havea ffald hos Dem . Se _
hvo rnår llliljøbil e n kommer i Deres område.

Som noger nyt ind samler R98 nu elekI tri sk og elektronisk aft~tld separat.
Ll ek tl'llnik skrot alllcllt cs sa mme n med det alnlinlleli ge storskrald, men skal place res veJ side n af, sti
det kan indsamle s særsk il t ,;

@;tg.

ijrj!I:.Jt

Fra adressen: Fælleddiget

henter R98 storskrald og elektronikskrot følgende dage: 5/3 10/6 30/8 2/12

Haveaffald hentes den:
3. Torsdag i hver måned, i perioden 15/2 - 15/ 12
Datofor afhentningafhaveaffa1d:21 /2 21/3 18/4 16/520/6 18/7 15/8 19/9 17/10 21111

Miljøbilen kommer samme dag, som vi henter haveaffald , men ikke nødvendigvis på samme
tidspunkt.
l dit område holder miljøbilen på følgende adresser og tidspunkter:
Hj. af Landehjælpvej / Kornskyldvej
.
Hj . af Gårdfæstevej/Langgildevej

kl. 17.00 - 17.20

~a~~· ,L..:Ve-stt:·III"" " J
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( r-l-I:i

Kålagervej ved Englandsvej
Grønagervej ved nr. 33
Etonvej ved nr. 110
Hj . af Derbyvej / Vej lands Alle

v.'

kl. 16.00 - 16.20
.~.

kl.
k!.
k!.
k!.

.v . .)v~

18.00 -- 18 .20
18.30 - 18 .50
19.00 - 19.20
19.30 - 19.50

)

OVERDREV NEWS
Ejerforeningen Sundby Overdrev

Argang 2002 nr. 2

Den /2. februar 2002

GENERALFORSAMLING 2002

Foreningens generalforsamling afholdes i år tirsdag den 12. marts 2002, så sæt kryds i kalenderen.
Indkaldelsen vil blive udsendt på et senere tidspunkt.

VENDEPLADSERNE

Da skraldemændene har beklaget sig over, at de har svært ved at udføre deres arbejde ved
afhentning af beboemes affald , nå r der holder biler på vendepladsen opfordres alle hermed til at
benytte vores fælles parkeringsplads til parkering - det er jo nok også mere lovligt.

-

Foreningen bar indkøbt en kompressor til brug til fejemaskinens hjul , men 'den kan også lånes hvis
man har brug for luft j bilens dæk.

Til sidst appelleres endnu engang til at man ikke smider affald - det være sig haveaffald , knækkede
fliser samt andet affald - om bag fæJlesskuret. Det er nu engang hyggeligere at bo et sted der ser
pænt ud, og vi nægter at tro på, at det kun er bestyrelsen der synes det.

Resty r efsen

OVERDREV NEWS
Ejeiforeningen Sundby Overdrev

Argang 2002 nr. 3

Den 3. marts 2002

STORSKRALD

HUSK - storskrald tirsdag den 5. marts 2002 .

GENERALFORSAMLING

Mød op tirsdag den 12. marts 2002 og giv din mening til kende.

TELT - STILLADS TIL TRAPPEN
Nu er det forår (iflg . kalenderen) og sommeren står for døren, så har man brug for at leje teltet + lys
kæden i forbindelse med havefest skal henvendelse ske til Henry i nr. 79
Skal man bruge stillads til trappen er det også Henry der står for udlån af dette.

BORDE OG STOLE

Har man brug for borde og stole skal man fortsat henvende sig til Niels-Jørgen i nr. 95 .
Foreningens borde og stole er efterhånden så nedslidte at de trænger til udskiftning. Så er der nogen
der har mulighed for at skaffe brugte klapborde og -stole kan man henvende sig til bestyrelsen.

Bestyrelsen

OVERDREV NEWs
l1r 5 maj 2002

Så er der igen fællesarhejde

lørdag den 11/5-2002 kl. 14 00
Hvor vi skal:

HUSK:

©

slå græs

©

reparere skur

©

reparere tagrender

©

lægge stenlfliser

©

mv

Sommerfesten den 24 . august 2002
Dato for retssagen ("Bjarne-sagen") den 14. juni 2002 kJ. 09:30 i
0streLandsret, 9. afd

I\NNONCE
"Lette re brugt" Kondi-cykel (kun 40 krl1 ..) .. ... 450,- kr
Stor kuffert - hård plast - 50,- kr

henvenciclse nr 29

HUSK

Mors (fag sønqag (jon 12. maj 2002

OVERDREV NEWs
nr 6 juni 2002

Så er der igenfællesarbejde

Lørdag den 22. juni 2002 kl14 00
Hvor vi skal
g

©
©

male fællesskur (hvis vejret tillader det)
klippe hæk, buske mv
og meget andet

"Bjarne-Sagen" kører videre fredag den 14. juni 2002 kl 0930 i østre LandsreCs 9.
afd, Bredgade 59.

Vores nabo-forening (Gårdfæstevej, Hyttehusvej, Fælleddiget, Landgildevej) har klaget
over for høje hastigheder på vejene og over mange "eskrementer" fra hunde o.s.v.
Pas derfor på hastighederne selvom man nok kan spare 2-3 sekunder alt-ialt ved at
accelerer godt og køre hurtigt i vores "mini-lokal-område" ....... .

Husk
Loppemarked på lørdag den 8.juni 2002
SanktHans aften søndag den 23. juni 2002 (indbydelse kommer frafestudvalget)
Sommerfest lørdag den 24. august 2002 (indbydelse kommer fra festudvalge t)

IKKE hækkeaffald i kompostkasserne
Næste Storskrald:

I

mandag den JO. juni 2002

vend

"aktion nabohjælp"
udsendes til "alle"
d.v.s. også til "ikke-tilmeldte"

Sommeren 2002

Hej!
Sommeren nærmer sig, og mange skal væk på ferie i kortere eller længere perioder.
Sommeren er desværre også den tid, hvor der kan være "højsæson" for indbrud (der skal jo være plads
til "EU-demonstranter" i fængslerne og politiet har meget travlt med så mange andre ting).
Derfor nogle enkelte gode råd (og hvis dulI har flere, så "lad høre"):
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få en nabo/god ven til at holde øje med dit hus, tømme postkasse, fylde i skraldespanden, rykke

ved gardirier, tænde/slukke lys, vande blomster, osv. Der må gerne se beboet ud, selvom du er
på ferie.
Instruer "hus-passeren" om evt alarmer, kontakt til din ferieadresse etc. Det samme til din
familie .
Lad det ikke være umiddelbart synligt, at du er ude at rejse (det gør ikke noget at der er lidt
rodet - gem evt lidt opvask på køkkenbordetli køkkenvasken og sæt et par træsko udenfor)
Hvis du vil anvende tænd/sluk-ur, så anskaf minimum 2 stk der ikke tænder/slukker det hele
samtidig.
Lad være med at lade valuta, pas og billetter ligge fremme på køkkenbordet for åbent udsyn i
perioden før afrejse.
Husk telefonlisten og lav aftaler med "hus-passeren"
Lad ikke hæk/græs gro for meget i ferieperioden. Det indicerer også, at der ikke er nogen
hjemme. Prøv at få naboen til at passe græsplæne/hæk.
Anskaf evt en "telefon-optaget-dims" og lad være med at få telefonsvareren til at sige "Vi er
desværre på ferie indtil... O .S.V.
Pil batterierne ud af ringeklokken (så må der bankes på og det lyder højere udenfor) og husk at
mærke med bl.a. "Aktion nabohjælp". Nye mærker kan afhentes i nr 29.
Lad være med at have for mange værdier liggende. Gem dem evt hellere på loftet, i boks, eller
andet sted, hvorfra det er svært at komme hurtigt fra.
HUSK NU AT LÅSE I
Hold generelt øje med "ukendte personer" på området, når du er hjemme
Lav dig en liste med
Telefonnumre til "dine credit-cards"
Telefonnumre til forsikringsselskaber
Policenumre til dine forsikringer
Telefonnumre til sygesikring
Telefonnummer til Falck og abonnementsnummer
HUSK AT TAGE LISTEN MED PÅ FERlE

1&

~

Husk f.eks . "operation mærkning" og/el1er fotografer dine forskellige værdier i hjemmet
Husk original registreringsattest til bil/trailer/campingvogn og Jav også fotokopier af dem. Lad
dem ikke ligge i bilen !

,[ Haven god sommerferie og nyd den.
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Årgang 2002 nr. 7

Den 14. juli 2002

FÆLLESARBEJDE
Så er det igen tid til fællesarbejde lørdag den 20. juli 2002, vi mødes kl. 14.00, hvor vi bl.a. - hvis
vejret tillader det - vil male skuret færdig. Beskære træer og buske samt alm. Vedligeholdelse - det
afhænger selvfølgelig afhvor mange der møder op.

HAVEAFFALD
Haveaffald vil blive afhentet torsdag den 18. juli 2002, men da der har været nogle problemer
med at få det afhentet, bedes man selv kontakte R 98 - kundecenter tlf. 70 10 1898 og meddele
dem hvis man ikke får det afhentet.

MILJØAFFALD
Milj øbden kommer ligeledes torsdag den 18. juli 2002, på hjørnet af Gårdfæstevej og
Landgildevej mellem kj. 17.00 - 17.20, hvor det vil være muligt at komme af med bl.a. gammel
maling, batterier m.m.

HUSK
Sidsle tilmelding til sommerfesten er lørdag den 10. august 2002. Tilmeldingen skal ske til nL 29
- 41 el /er 61 .

Bestyrelsen ønsker alle en fortsat god sommer.

OVERDREV NEWS
Den 14_ j un i 2002

Ekstranummer
V· har vundet!
ø stre La ndsret har i dag dømt Københavns Andelskasse ti l at beta le godt kr.
194.000 plus procesrenter fra sagens an læg til Ejerforeningen Sundby
Overdrev.
Københavns Andelskasse skal desuden betale vore sagsomkostninger.
Alt i alt skal vi have udbetalt ca. kr. 240.000.

Herefter mangler vi bare at vinde

•

I

odbo d

så er sommeren reddet.

Bestyrelsen
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~~~ Festudvalget

inviterer

<.~

~

Festudvalget har herved fornøjelsen at invitere beboerne Fælleddiget 21-95 (samt evt venner og familie) til Sankt Hans Bål.

Hvis det er godt vejr arrangeres der "FÆLLES-GRILL":
Grillen tændes op Id ca 1645 ,så der forventes klar til at starte
madlavningen k1 ca 17 30 . Så .. ... har du!I lyst til at deltage, så kom
og vær med.
"Børnebål" arrangeres Id ca 1930 med mulighed for at børnene kan
lave snobrød. (Dette kan også afhænge af vejret.)
KI ca 21 00 forventes ''-det store bål" tændt. I skrivende stlmd vides
dog endnu ikke om det bliver på "den gamle bål-plads" eller om
det bliver ved fælles-grill-området.

På gensyn.

kommende "huske"-datoer:
24. august 2002 :

Årets sommerfest.

2. marts 2003

Fastelavn

HUSK AT SÆTTE

X I KALENDEREN.

E
Ejerforeningen Sundby Overdrev

E

w

Argallg 2002 nr. 8

FÆLLESARBEJDE
Så indkaldes igen til fællesarbejde lørdag den 7. september 2002 kl. 12.30 så vi kan komme ind og
se landskampen Danmark-Norge k!. 16.00. - Denne gang skal vi bla. ordne den runde legeplads og
fortsætte med udvidelse affodboldbanen.

INDLÆG FRA FESTUDVALGET:
"Fra festudvalget skal lyde en stor tak til aJle jer (100 personer), der på godt og ondt "legede med"
på årets sommerfest 2002. Det var dejligt at så mange ville delta ge.
Uden alle JER var det ikke blevet hyggeligt og sjovt.
Tusinde tak (det var arbejdet værd)
P.S. Tilsammen lagde vil alle et rigtigt pænt overskud til festudvalgets fremtidige aktiviteter."

FARVEL TIL fÆLLEDDIGET
Vi vil gerne sige tak til alle på Fælleddiget, for et godt naboskab, mange hyggelige timer med
fællesarbejde og diverse arrangementer.
Vi har været meget glade for at have boet herude i de mange år, og kommer givetvis til at savne
Fæll eddiget.
Mange kærlige hilsner
Annegrete, Rebecca og Svend
Fælleddiget 73

ØRESTADEN
Rie, Niels-Jørgen, E lse og Keld har taget initiativ til at skrive til 0restadsselskabet og "klaget" over
Jyden fra højtaleren på metrostationen ved Bella Centret. 0restadens svar er vedhæftet dellJle
Overdrev News .

SPAR PÅ VANDET
Se vedhæftede indlæg

Bestyrelsen

21 08.2002
DF

IØresi:adsselskabet

Metro Drift

Beboerne Fælleddiget 21-95
v/Niels Jørgen Lund
Fælleddiget 95
2300 København S

Ørestad
Development
Corporation
Holmens Kanal 7, 2
DK-1060 København K
T +45 3311 1700
F +45 3311 2301
E orestad@orestad.dk

Kære Niels Jørgen Lund
Tak for Deres brev angående støjgenerne fra højttalerne på Bella Center
station.
Jeg skal allerførst beklage de gener, som De har været udsat for. Det er
uacceptabelt, at vi ikke har været i stand til at finde en løsning.
Vi har tidligere iværksat en procedure for at skrue ned for lyden, men
som De anfører i Deres brev har denne procedure ikke altid virket. Jeg
tror årsagen er, at mange ansatte i Metroen stadig er under uddannelse
og mange systemer stadig test og afprøves for at gøre åbningena af Metroen til en succes.
I erkendelse af at proceduren ikke virkede, har vi nu besluttet at slukke
for højttalerne på de fleste af stationerne i Ørestad. Af hensyn til den
forsatte afprøvning af Metroen, vil højttalerne på Vestamager station
dog fortsat være åbne. Vi håber, at vi kan gennemføre dette uden at forårsage støjgener.
Når Metroen går i drift den 19. oktober, vil vi udelukkende give meddelelser via højttalerne i tilfælde af omlægninger eller forstyrrelser af
driften. Det betyder, at vi aktiverer højttalerne på alle stationer den 19.
oktober - men, at der ikke vil være automatiske udkald.
Jeg håber, at vore ovennævnte tiltag indebærer, at støjgenerne vil forsvinde nu og i den endelige drift.
Lad mig høre fra Dem igen, såfremt De ikke finder vores behandling af
sagen tilfredsstillende
Med venlig hilsen

C~, ?>\::-Y, cl:
Carsten Fich
Driftsdire ktør

Enslydende brev er sendt til Else Bærenzen

003707671- SKol
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De senere års besparelser på vandet er afløst af en voldsom stigning det sidste år på over 26%
Den aktuelle pris er kr. 29,75 pr JTI 3 , hvilket betyder en stigning på kr. 38.585 i forhold lil sidsle år
eller godt kr 1000 pr. husstand .
Bestyrelsen skal krafti!:,rt henstille, at eventuellc dryppende vandhancr og løbende cisterner straks
repareres, og at der udvises omtanke ved forbrug af vand.
DeL stigende forbrug og de stigende vandpriser giver fornyet næring til bestyrelsens planer om at
installere vandmålere i alle boliger.
Nogle spareråd fra Københavns Energis hjemmeside:
Tag brusebad i stedet for karbad - og anskaf en vandbesparende brusertype.
Installcr perlatorer (Iuft-iblandcre) på dine vandhaner. Det er nemt, billi!:,rt og effektivt.
Luk for vandet, mcns du sæber dig JI1d - og mens du børster tænder.
Udskift dit gamle toilet mcd et nyt dobbeJtskyllende. Det tjener sig selv hjem på el par år.
Fyld altid vaske- og opvaskemaskiner helt op inden start. Start aldrig en halvtom maskine - det er
spild afvand og strøm.
Brug altid en vandkande - og ikke en haveslange - når du vander have eJler vasker bil.
Lad ikke vandet løbe, når du vasker op eJler gør grøntsager rene. Brug altid en balje.

OVERDREV NEWS
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Årgang 2002 nr. 9

Den 10. september 2002

EKSTRA UDGA VE

EFTERL YSNING
Foreningens boremaskine mangler i fællesskuret.
I skuret hænger en stor tavle, hvor det er meningen man skriver sig på, når man låner et
stykke værktøj, så ved andre der har brug for at låne netop det værktøj, hvor det er. - PT
STÅR DER INTET PÅ TAVLEN.

STORSKRALD
Der må ikke sættes poser med køkkenaffald - indeholdende almindeligt affald, afslørende
regninger, kuverter, og andre spændende ting ud til storskrald.

For 25. gang (eller måske mere). DER SKAL IKKE SÆTTE HAVEAFFALD BAG
lFÆLLESSKVRET - Hvem skal fjerne det?????????
Den 19. september 2002 bliver affaldet afhentet foran egen bolig .

.

Og så pl·øver vi en gang til- Man skal selv holde rent uden for sin egen bolig.

Dette var så formandens sure opstød

OVERDREV NEWS
Ejerforenillgen Sundby Overdrev

Argang 2002 nr. 10

Den 27.september 2002

FÆLLESARBEJDE
Ja så indkald es til sæsonens sidste fæJles arbejde lørdag den 5. oktober 2002 kL 14.00. Det vi bl.a.
skal lave er boldbanen og lejepladsen. Her efter slutter vi af med pølser og øl ca. kl. 17.00.

BORDE OG STOLE

Der er indkøbt ny borde (som dog først bliver leveret i uge 41) og stole som kan lånes ved
henvendelse til Niels-Jørgen i nr. 95 .

Såfremt man ønsker at leje telt eller lyskæde, kan dette ske ved henvendelse til Henry i nr. 79.

Det samme gælder, hvis man skal brug trappestilladset. Kontakt Henry.

[-[( )SK

Haveaffald afhentes den 17. oktober 2002 uden for ens egen bolig.

ANNONCE:

Står du og mangler en tennorude til hoveddøren kan du rette henvendelse til Tommi i nr. 23, som
har en på "lager"

.Bestyelsen

OVERDREV NEWS
Ejerforeningen Sundby Overdrev

ArgaJlg 2002 nr. 11

Den 27. nov. 2002

STORSKRALD
Husk - Årets sidste storskrald bliver afhentet på mandag den 2. december

2002.

Nu nærmer julen sig igen.

-

Så traditionen tro, vil vi igen i år gøre alle opmærksom på at det ikke kun
er højsæson for julemænd, men også for tyv knægte - Derfor skal vi nok
være lidt mere opmærksom på "mistænksomme" fremmede personer på
området i denne tid. Måske også hjælpe naboen med at holde øje med
deres hus hvis de er påjuleferie.

Bestyrelsen

OVERDREV NEWS
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Argang 2002 nr. 12

Den 30. decemher 2002

JULETRÆER
Juletræer og pyntegran kan ligesom de foregående år - i januar måned - lægges om
bag fælles skuret, så det kan omdannes til flis.

GENERALFORSAMLINGEN
Husk at forslag til generalforsamlingen 2003 skal være bestyrelsen i hænde senest
den 10. januar 2003.

Bestyrelsen ønsker alle et godt nytår

