
OVERDREV NEWS 
Ejerforeningen Sundby Overdrev Argang 2004 1l1'. 1 Den 1 7. februar 2005. 

STORSKRALD 

Årets første storskrald bliver afbentet fredag den 4. marts 2005. 

Kølemøbler og elektronik, PVC og imprægneret træ bliver afhentet mandag den 7. marts 2005. 

HUSK at der ikke må stilles malerbøtter ud til storskrald, det er m i U øaffal d og skal dertor afleveres 
til miljøbilen. 

GENERt\.LFORSAMLlNG 

Sæt kryds i kalenderen. Årets generalforsamling afholdes onsdag den 16. marts 2005. Indkaldelse 
følger senere. 

OBS OBS OBS 

Når der falder sne skal man huske at man har pligt til at rydde uden foran sit eget hus, men man må 
også gerne give en hånd med, når der falder så meget sne, at vi risikerer at skraldebilen kører igen 
uden at tømme affaldsbøtteme. 

Bestyrelsen 



OVERDREV NEWS 
hjerforeningen Sundby Overdrev Argang 2004 nr. 3 Den 10. februar 2004 

Generalforsamling 

Sæt kryds i kalenderen. Den årl ige general forsaml ing hliver atholdt torsdag den 18. marts 2004. 
Indkaldelse følger. 

Års-kalender 

Vedhæftet denne Overdrev News er en årskalender indeholdende datoer, som bl.a. - hvornår 
afhentes storskrald, haveaffald m.m. 

Del var all i denne omgang. 

Bestyrelsen 



Vigtige datoer - "Sundby Overdrev" 

Januar 2004 01/01: Nytårsdag / hovedpinepiller 

Februar 2004 19/02: Afhentning af haveaffald (placeres udfor hver enkelt husstand vIpostkasse) . 
Miljøbil 16:S0-17:05 på Gårdfæstevej ved Landgildevej. 

22/02: Fastelavnsfest. 

Marts 2004 04/03: Afhentning af storskrald . Afhentning af pap og karton. 
(placeres ved en af de 2 vendepladser) 

05/03: Afhentning afKølernøblerlPVC, ElektroniklImpr. træ 
(placeres ved en af de 2 vendepladser) 

18/03: Generalforsamling kL 19:00 i festlokaJeme på Toskiftevej . 

April 2004 15/04: Afhentning af haveaffald (placeres udfor hver enkelt husstandvlpostkasse). 
Miljøbil 16:50-17:05 på Gårdfæstevej ved Landgildevej. 

Maj 2004 20/0S: Afhentning af haveaffald (placeres udfor hver enkelt husstand v/postkasse). 
MiljøbiI16:50-17:05 på Gårdfæstevej ved Landgildevej. 

Juni 2004 10/06: Afhentning af storskrald. Afhentning af pap og karton. 
(placeres ved en af de 2 vendepladser) 

11/06: Afhentning afKølernøblerlPVC, Elektronik/Impr. træ 
(placeres ved en af de 2 vendepladser) 

23/06: Skt. Hans Aften. Bål mv. 

Juli 2004 15/07: Afhentning af haveaffald (placeres ud for hver enkelt husstand v/postkasse). 
MiljøbiI16:50-17:0S på Gårdfæstevej ved Landgildevej . 

August 2004 19/08: Afhentning af haveaffald (placeres ud for hver enkelt husstand v/postkasse). 
Miljøbil16:50-17:05 på Gårdfæstevej ved Landgildevej. 

Sept. 2004 01/09: Afhentning afstorskrald. Afhentning afpap og karton. 
(placeres ved en af de 2 vendepladser) 

02/09: Afhentning afKølernøblerlPVC, ElektronikJImpr. træ 
(placeres ved en af de 2 vendepladser) 

16/09: Afhentning af haveaffald (placeres ud for hver enkelt husstand v/postkasse). 
Miljøbil 16:S0-17:0S på Gårdfæstevej ved Landgildevej . 

Oktober 2004 21/1 O: Afhentning af haveaffald (placeres ud for hver enkelt husstand vIpostkasse) . 
Miljøbil 16:50-17:0S på Gårdfæstevej ved Landgildevej. 

November 2004 18/11: Afhentning af haveaffald (placeres ud for hver enkelt husstand vIpostkasse) . 
24/11: MiljøbiI16:50-17:0S på Gårdfæstevej ved Landgildevej. 

December 2004 02/12: Afhentning afstorskrald . Afhentning af pap og karton. 
(placeres ved en af de 2 vendepladsel) 

03/12: Afhentning afKølernøblerlPVC, ElektronikJImpr. træ 
(placeres ved en af de 2 vendepladser) 

24112: Juleaften: Husk at købe julegaverne i god tid. 
31/12: Nytårsaften: Husk at købe hovedpinepiller til i morgen .. 



VERDRE E s 
Den 17. januar 2004 

Stop vandreg ingen! 

Københavns Energi udsender i disse dage afregning for vand . 

Der er imidlertid fejl i disse afregninger. 

Ejerforeningen har betalt for alt vandforbrug , indtil den fælles vandmåler i skuret 
blev afmonteret den 12. september 2003. 
På denne dag aflæste vi alle vore malere, og disse tal blev indberettet til Køben
havns Energi. 
Afregningen skal derfor "kun" dække forbruget i perioden 12. september - 31 . de
cember 2003 og ikke fra den dag, hvor vandmåleren blev installeret. 

Bestyrelsen tager snarest kontakt til København Energi for at fa rettet denne fejl. 

Bestyrelsen opfordrer derfor alle til at lade være med at betale jeres vandregninger, 
indtil I hører nærmere. 

Bestyrelsen 



OVERDREV NEWS 
Ejeiforeningen Sundby Overdrev Argallg 2004 Ilr. 5 Den 17. marts 2004 

Generalforsamling 

Husk der afholdes generalforsamling i morgen den 18. marts 2004 kl. 19.00. 

Fællesarbejde 

Så indkaldes til årets første fællesarbejde lørdag den 20. marts 2004 kJ. 14.00, hvor vi b1.a skal 
have renoveret græsplænen på fodboldbanen så den kan være klar til forårs-sæsonen i slutningen 
af april. 

Kørsel på området 

Nu er det forår hvor børnene, også de nye små, er begyndt at komme ud og lege på området. 

Bilerne kører alt for hurtigt ind og ud af parkeringspladsen - sæt farten ned - det gælder 
selvfølgelig også besøgende. 

Det er heller ikke særlig smart at cykle på ganga reaJerne, hvilket heller ikke er tilladt iflg. vores 
vedtægter. 

Efterlysning 

Der mangler en rosesaks i fællesskuret, er der nogen der har set den????? 

Bestyrelsen 



OVERDREV NEWS 
Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2004 nr. 6 Den 11. april 2004 

Fællesarbejde 

Så indkaldes der igen til fæ llesarbejde søndag den 18. apri/2004 kl. 14.00. 

Borde og stole 

Husk at man stadig skal henvende sig til Niels Jørgen i nr. 95 hvis man vil låne borde og stole. 

Telt og trappe-stillads kan reserveres ved henvendelse hos Henry i nr. 79 . 

Fællesting fra skuret 

Hvis man låner redskaber ell.lign. fra fæJlesskuret - husk at skriv det på tavlen - så andre ved hvor 
det er. 

Der afhentes haveaffald torsdag den J 4. pril 2004. 

Bestyrelsen 



OVERDREV NEWS 
Ejerforeningen Sundby Overdrev j Årgang 2004 nr. 7 Den 31. maj 2004 

Nyt fra kommunikationsudvalget 

Sidste nyt fra kommunikations udvalget er desværre ikke så positivt. 
På generalforsamlingen oplyste kommunikations udvalget-at man ventede på et tilbud fra ComX 
Networks. Der havde haft en mand ude og besigtige vores boliger samt område. De har desværre 
fortrudt at give os et tilbud, idet at der på nuværende tidspunkt ikke er lagt fiber (moderne ord for 
ledninger) ud til dette område. ComX Networks vil dække hele Amager min åbenbart ikke os i det 
første stykke tid. 
Der er flere af foreningens medlemmer der har spurgt om de skal vente på en hurtigere Internet 
forbindelse via foreningens kommunikationsudvalg eller om de selv skal bestille deres egen 
forbindelse indtil foreningen finder på noget. Det er kommunikationsudvalgets klare holdning at 
man bestiller sin egen forbindelse indtil foreningen kan fremkomme med et fornuftigt forslag til en 
samlet installation. Dette må ses i lyset af at p. t. ikke er nogle konkrete samt real istiske tilbud og 
selv med et af disse må man regne med et halvt til et helt års installationstid. 

Fællesarbejde bliverlørdag den 12. juni 2004 kl. 14.00. 

HUSK HUSK HUSK 

Loppemarked den 6. juni 2004 . 

Storskrald den 10. juni 2004 

Bestyrelsen 



OVERDREV NEWS 
Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2004 nr. 8 Den 21. juli 2004 

Fællesarbe,ide 

Så indkaldes der igen fællesarbejde søndag den 25. juli 2004 Id. 14.00, hvor der bl.a. skal males 
nogle parkeringsstriber, klippes hæk og slås græs. 

Tra iler 

Det ser ud til at vores trailer er stjålet. Skulle nogen se en der ligner den , må man meget gerne 
I<,<;>ntakte formanden. 

Endnu engang HUSK 

Sommerfesten lørdag den 21. august 2004. 

Fundne sager 

Der er fundet et lille sølvarmbånd Ejermanden kan hente det hos formanden 

Fortsat god sommer 

Bestyrelsen 



OVERDREV NEWS 
Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2004 lir. 9 Den 18. oktober 2004 

FÆLLESARBEJDE 

Så indkaldes der til årets sidste fællesarbejde lørdag den 23. oktober 2004 kl. 14.00. 

Efter endt arbejde vil der blive serveret varme pølser og alle er velkommen. 

Efter en større reparation af kloaksystemet opfordrer bestyrelsen alle til at 
være påpasselig med hvad man smider i afløbene - f.eks. friturefedt o. 
lign. 

Bestyrelsen 



OVERDREV NEWS 
Ejerforeningen Sundby Overdrev Jirgallg 2004 nr. lODen 28. november 2004 

STORSKRALD 

Husk årets sidste storskrald er torsdag den 2. december 2004. 

Køleskabe - eleldronik - PVC og trykimprægneret træ hliver først atbentet den 3. december 
2004. 

GENERALFORSAMLING 

Forslag til generalforsamlingen 2005 skal være bestyrelsen i hænde senest den 10. januar 2005. 

ANNONCE 

Brugt vaskemaskine - tørretumbler samt opvaskemaskine til salg 

Feter og !v!eLle 

Nr. 67 

Bestyrelsen 



OVERDREV NEWS 
Ejerforeningen Sundby Overdrev Argang 2004 nr. II Den 21. december 2004 

Bestyrelsen ønsker alle en rigtig glædelig jul 

Vær opmærksom på al del også er i denne tid det er højsæson for indhrudstyve, så hold øje med dit 
eget og naboens hus .. 

HUSK 
at forslag til generalforsamlingen 2005 skal være bestyrelsen i hænde senest 10. januar 2005 


