
NEWS 
Ejerforeningen Sundby Ovef{b'ev Årgang 2005 nr. 3 Den 20. april 2005 

R98 

Endnu en forringelse af servicen fra R98. Med udgangen af 2004 er R98 holdt op med at vaske 
affaldscontainerne gratis. (Vi nåede aldrig at få vores vasket). 

Man skal fremover selv holde din container ren Man kan dog få R98 til at vaske den for en pris af 
kr. 139,00 + moms. 

Batterier 

Nu er det nemmere at komme af med brugte batterier. Der er stillet en batteri beholder ved 
aviscontainerne. 

Ærgerligt ærgerligt at der er nogen der ikke forstår at respektere dem der gider at holde 
vores område pænt og rent Nu er der igen smidt affald over bag skuret, som ikke er en 
affaldsplads. 

Bestyrelsen 

En Metroinformation 



OVERD,REV NEWS 
Ejerforeningen Sundby Overdrev Argang 20()5 nr. 4 Den 17. maj 2005 

Fællesarbejde 

Der indkaldes til fællesarbejde søndag den 22. mai 200514.00, hvor vi bl.a, skal fortsætte med 
renovering af den runde lejeplads, 

Haveaffald 

I forbindelse med afhentning af haveaffald her i sommerhalvåret opfordres alle til at benytte de 
affaldssække der er udleveret af R9S 'og i mindre grad benytter kompostkasseme, da de slet ikke 
kan følge med. 

Næste afhentning er den 19. maj om morgenen. - Sækkene skal placeres under postkassen foran 
eget hus. 

HUSK 

Næste storskrald er den 1. juni 2005. 

Nu hvor vi er i gang med rengøring af området, sommeren er ved at være godt i gang og vi opholder 
os mere udendørs, bør ai1e -· børn såvei som være voksne - være opmærksom på, at man ikke 
smiderispapir, cigaretskodder m.m. - Det er ikke særligt kønt at se på. 

Bestyrelsen 



OVERDREV NEWS 
Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2005 nr. 6 Den 16. juni 2005 

LOPPEMARKED V vv 
Husk Det er på søndag den 19. juni kl. 13.00 der er loppemarked. 

Hvis du har fortrudt at du ikke har en bod i år, kan det fra pålidelig kilde oplyses, at 
der stadig er ledige pladser. Så det er bare at henvende sig i nr. 95. 

FÆLLESARBEJDE 

Så indkaldes der igen til fællesarbejde søndag den 26. juni 2005 kl. 14.00 og som 
det måske er nogen bekendt, har vi stadig et projekt der hedder den runde lejeplads, så 
det er det der står øverst på listen. 

Bestyrelsen 



OVERDREV NEWS 
Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2005 nr. 7 Den 10. juli 2005 

LOPPEMARKED 
I forbindelse med afholdelse af årets loppemarked kan det oplyses at salg af øl og vand gav et 
overskud på kr. 624,00 som tilfalde festudvalget. Flot 

ROTTER 
En opfordring at man undlader at fordre ænderne, da det viser sig at de i denne tid, hvor der er mad 
nok ikke gider at spise det vi smider ud til dem. Det er der til gengæld mange rotter der gerne vil, 
og det var nok ikke meningen at det er dem skulle tiltrækkes. 

BOLD spa 
Et hjertesuk fra beboere der bor i endehusene at man undlader at spille bold op ad gavlen, da det 
lyder forfærdeligt når man opholder sig i stuen. 

TYVERI 
Alle opfordres til at holde øje med ubudne gæster, da det har vist sig at vi ingen er udsat for tyveri 
af ejendele, såsom tøj fra tørresnore og cykler fra gården. Så vær ektra opmærksom. 

FORNYELSER 
På en forespørgsel fra en beboer vedrørende udskiftning af hoveddør er vi i bestyrelsen blevet 
enige om at man selv bestemmer hvilken type dør man vælger, men i valg affarver holder sig til 
farver som oprindeligt anvendt ved bebyggelsens opførelse. Jfr. foreningens ordensbestemmelser 
punkt. 2, andet afsnit. 

FÆLLESARBEJDE 
Så indkaldes igen til fællesarbejde søndag den 17. juli 2005 kl. 14.00. 

Bestyrelsen 

ANNONCE 

Hvis duIi slaJ.l skifte toilet inkL cisterne 
Vil jeg gerne købe" en lille dims" fra cisternen 

Med venlig hilsen 
Kjeld nr. 29 

- .. - .. -- - - - ..".... 

.' ... - .. "' .... 



OVERDREV NEWS 
Ejerforeningen Sundby Overdrev Argang 2005 nr. 8 Den 12. september 2005 

Fællesarbejde 

Lørdag den 24. septem~er- 2005- kj. 14.00- er der fællesarbejde og efter endt arbejde vil foreningen 
byde på pølser og brød . 

Haveaffald 

Hvis du vil være sikker på at komme af med dit haveaffald så HUSK at stille det ud allerede 
onsdag den 14. september 2005, da det formentlig vil blive afhentet af R 98 tidlig torsdag morgen. 

Storskrald 

Almindeligt stort affald afhentes fredag den 23 . september 2005. 

Mandag den 26. september 2005 vil der bli ve afhente køle-møbler - elektronik - PVC-plast og 
imprægneret træ. Hvis det er mulig så vent med at sætte dette ud til søndag aften, af hensyn til at 
det ikke bliver spredt ud på I:lele området L weekenden. 

Vejbump 

Bestyrelsen er ved at undersøge om det er muligt at lave 2 bump ved indkørelsen til området, da der 
bliver kørt alt for hurtigt ind til P-pladserne. - Dette er selvfølgelig primært for at beskytte vores 
børn der leger på hele fællesarealet. 

Sommerfesten 

Her en måned efter, at vi har afholdt vores årlige sommerfest, er der stadig en dej service i 
fællesskuret som ikke er afhentet. Mon ikke der er nogen der savner det. 

Og som det sidste en bøn fra bestyrelsen 

Det vil være dejligt h"\>'is ALLE \-'il være med til at bolde området pænt, ved ikke at smide papir 
-- tomme cigaretpakker - tomme juiceposer - pizzabakker og andet affald i blomsterkummerne 
samt andre steder på området. 

Bestyrelsen 



OVERDREV NEWS 
Ejerforeningen Sundby Overdrev Argang 2005 nr. 9 Den 11. oktober 2005 

FÆLLESARBEJDE 

Så indkaldes til årets sidste fællesarbejde (medmindre der falder ekstra meget sne inden nytår) 
søndag den 16. oktober kj. 14.00, hvor vi bl.a. skal styne træerne og gøre den runde legeplads 
færdig. 

Som nogen måske bar bemærket er der sat en papirkurv op på den runde legeplads som skal 
benyttes af børnene til is- og slikpapir. Det er ikke hensigten at den skal bruges til almindeligt 
køkkenaffald - Det har vi vores affaldscontainere til. 

Endnu engang appelleres til, at alle er med til at bolde området pænt og derfor ikke smider al 
mulig affald på vores fæl/es arealer. 

PS PS PS PS der står stadig en del service i fællesskuret, som er blevet efterladt ved 
sommerfesten. 
Er der sket ikke nogen der savner det ??? 

Bestyrelsen 



OVERDREV NEWS 
Ejerforeningen Sundby Overdrev Argang 2005 nr. 10 Den 24. november 2005 

Storskrald 

Vil blive afhentet den 13. og den 14. december 2005 

Så er vinteren ved at være over os, hvor der er risiko for at der vil falde sne. Man skal derfor huske 
selv at fjerne sneen på arealet uden for sit eget hus. 

Og hvis man har sin bil stående på en bestemt parkeringsplads, så sørg selv for at holde den fri for 
sne. 

Bestyre/sen 

Annonce 

Faber lamel gardiner (fra "ikke ryger" hjem) der passer til stuen, kan købes for 
Kr. 3.000,- ved henvendelse til Mette og Peter i nr. 67 




