
OVERDREV NEWS 
Ejerforellillgell SUlldby Overdrev Argang 2008 lir. 1 Dell 3. februar 2008 

Det første forår 
Efter et perfekt fastelavns arrangement der forløb i rigtigt godt vejr (for årstiden) er vi nu klar til at 
gå i gang med det nye år på Fælleddiget. Indgangen til det nye år blev fejret med fest, bulder og 
brag. Desværre var det ene brag vores batteri genbrugs box der slår nede skuret. Bestyrelsen er i 
dialog med kommunen om eventuel opsætning af en ny boks. 

Generalfo rsa mli ng 
Den <1rlige generalforsamling bliver afholdt den torsdag den 13 marts, husk at sætte kryds i 
kalenderen. En officiel indkaldelse bliver udsendt senere. 

Afhentning af affald 
Adm inistration af affalds håndtering i København er fra nytår flyttet fra R98 ti l Københavns 
Kommune. Så infonnalion om affaldssortering og afhentning skal nu rettes til kommunen. For 
nemheds skyld er datoerne for affaldsatl1enlntng i det nye år vist her. 

Storskrald 
Der hentes storskrald den 29/2,30/5,29/8 og 28/11 200S. 

Haveaffald 
Der hentes haveaffald den 10/4, 8/5, 12/6,10/7,14/8,11/9, 15/LO og 13/11 
2008, 

PVC og imprægneret træ 
Afhentes den 4/3,2/6,1/9 og 2/12 2008. Dit plJC og imprægneret træ skal stilles 
samme sted som dit storskrald, men i en bunke for sig. 

Elektronik, kølemøbler og pap Et karton 
Afhente s den 3/3, 2/6, 1/9 og 1/12 2008. Dit etektronikaffatd, dine k ølemøbler og 
dit pop & karton skal stilles samme sted som dit storskrald, men I en bunke hver 
for sig. 

Uønsket besøg på området 
Der er desværre i den seneste tid blevet ødelagt lamper samt en glasrude i legehuset. Desuden er der 
også forsvundet cykler samt løbehjul fra omr~det. Hvis nogle har bemærket nogle af disse vandaler 
og tyve eller er i besiddelse af viden omkring disse forhold vil bestyrelsen meget gerne informeres. 
Til gengæld har ronnanden rundet en lysegrå mustang cykel uden lås. Hvis denne savnes kan den 
afhentes hos formanden i nr. 4 I. 

Bestyrelse" 



OVERDREV NEWS 
Ejerforeningen Sundby OIJerdre\l Årgallg 2008 11.1'. 2 Den 13. april 2008 

FælIesarbej de 
Foraret er endelig kommet og vi skal de( for i gang med årets første fællesarbejde som er Søndag 
den 4. maj klokken 14.00, vi mødes ved fællesskuret som vi plejer. Det næste fællesarbejde bliver 
afholdt Søndag den l. juni. Vi skal fonsætte plantearbejdet omkring Kelds comer foruden at ordne 
bede, klargøre boldbane osv. 

Pien ic med grill 
Flere beboer hår foreslået at vi afholder en picnic tur på Fælleddigel. Det har vi derfor valgt at gøre 
onsdag den 14. maj klokken 18.00 på den store legeplads. Hvis vejret holder vil der blive tændt op 
i grillen og så kan man medbri nge tæppe samt madkurv med drikkelse og nyde aftenen. 
Bemærk venligst at arrangementet bliver aflyst i til fælde af regnvejr!!! 

Dato for sommerfest 2008 
Festudvalget har allerede fundet en dato for sommerfesten så sæt kryds i kalenderen ved lørdag deo 
16. august til årets største begivenhed. Nærmere information følger fra festudvalget når vi nænner 
os datoen. 

Loppemarked 
Datoen for loppemarkedet er lørdag den 21. juni klokkeu 10.00. Dette er en oplagt mulighed for at 
rydde ud i sine gemmer og møde naboerne. Husk al best! Ile bod hos loppema,rkedsudvalget (Kjeld 
fU". 29. Henry nr. 79 eller Lisbeth nr. 31). 

Sankt hans 
Falder som altid på den 23 juni og vil selvfølgelig også blive afholdt i år. 

Bestyrelsen 



OVERDREV NEWS 
EjerjoreJliJ'gen SUlldby Overdrev Årgallg 2008 lir. 3 Den 28. maj 2008 

Fællesarbejde 
Under høj t flot solskin fik vi orunet følgende ved sidste fællesarbejde: luet kummer samt bede, 
klargjort mål, brændt ukrudt, vasket legeplads, slået gTæs, fjernet grene, renset tagrende samt renset 
kloakker. Ifølge aftale med vejrguderne bliver det godt vejr nu på søndag (l. juni klokken \ 3.00) ti l 
det næste fællesarbejde hvor vi blandt andet vi I sværte diverse legeredskaber samt borde og bænke. 
Det sidste fællesarbejde inden sommerferien bliver afholdt søndag den 29. juni. 

Sankt Hans 
Der også i år falder den 23. juni, bl Iver som altid afllOldt på bål pladsen på den store legeplads. 
Bålet tændes klokken 19.00 og der vil som altid være mulighed for at bage snobrøo på glødeme. 

Aflevering af brugte batterier 
Det er nu atter muligt at aflevere brugte batterier nede ved skuret. 

Aflevering af kemi affald 
Besty,-eJsen er blevet gjort opmærksom på at det ikke længere er muligt at aflevere kemi- samt 
maling rester ti l rniljøbi len da denne ikke længere kommer her i området. Besty,-elsen undersøger 
om der kan foretages and re foranstalt n inger som et al ternativ, i ndti l dette er afklaret må man 
aflevere sit mi Ijøaffald på en af Københavns genbrugspladser eller maling rester i en 
malerforretni ngo 

Storskrald 
Der afhentes storskrald nu på fredag den 30. maj. Mandag den 2. juni afhentes Elektronik, 
kølemøbler, pap, karton, PVC 'samt imprægneret træ. 
HUSK nu venligst på følgende regler: 

• Affaldet må først sættes ud dagen før. (dvs. pap, elektronik, træ osv. Skat først 
sættes ud på søndag) 

• Hvis skraldefolkene efterlader nogle af de ting man har sat ud så skal ejeren 
selv fjerne og bortskaffe affaldet. 

• Efterlad affaldet i kasser eller poser så det er optageligt af skraldefolkene. 

Nye regler for udlån af borde samt stoJe 
Grundet øget interesse for lån af borde og stole har bestyrelsen set sig nødsaget til at ændre reglerne 
for udlAn af borde samt stole. De nye regler træder i kraft fra (len I. juli 2008. Reglerne kan ses i 
vedlagte skrivelse. Hvis besty,-etsen eller administratoren afstole og borde (Rie i nummer 95) finder 
at reglerne ikke bliver overholdt vi l dIsse blive ændret af besty,-elsen uden yderligere varseL Så lad 
os nu alle prøve at få disse regler til at fungere. 

Et dyt i hornet 
Bestyrelsen henviser til at man i følge færdselsloven kun skal benytte bilens horn til at gøre 
opmærksom på en umiddelbar fare situation. Det er IKKE en fare situation at man skal hente nogle 
og ikke gider at stige ud afbilen, også selvom det er sent om aftenen. Så tag venligst hensyn til jeres 
naboer og stop med at bruge hornet unødvendigt!!! 

B estyrelsel1 





OVERDREV NEWS 
Ejelforeningen Sundby Overdrev Argang 2008 111'. 4 Dell 26. juni 2008 

Siden sidst 
Årets loppemarked blev under ledelse af loppemarkedsudvalget afholdt i fint solskin med en masse 
besøgende. Salget var ifølge nogle afkræmmeme gået "acceptabelt", hvilket vist nok på oversat 
dansk betyder noget i retning af meget godt. Der ud over havde vi en hyggellg Sankt Hans hvor i 
hvert fald en heks blev sendt til Bloksbjerg. 

Fællesarbej de 
Ved SIdste fællesarbejde fik vi blandt andet sværtet det store legetårn, stynet træer, luet ukrudt samt 
plantet to smukke rhoderdendron's i bedet ved skuret. Disse er blevet flittigt vandet og så håber vi 
at de står smukt med blomster til næste sommer. 
Det sidste fællesarbejde inden sommerferien bliver afholdt nu på søndag den 29. juni klokken 
t3.00. Derefter holder vi en pause i hele sommerferien. 

Aflevering af kemi affald 
Bestyrelsen har nu undersøgt OlU lighederne for afhentning af kemi affald. Det er desværre kun 
muligt ved bmg af en såkaldt "viceværts ordning", og da vi ikke har en vicevært (selvom vi jo som 
bekendt har nogle der kandidere til hvervet) har vi besluttet ikke at ti 1meide os denne. Det betyder at 
beboerne nu selv må afskaffe kemi affald på forsvarlig vis, hvilket er en af følgende: 

• Aflevering på genbnlgsstationen. 
• Afieveling i malerforretninger (de fleste malerforretninger modtager maling og 

terpentin) 
Endelig kan man måske spørge en af naboerne om de vil tage det med for en hvis de aJ.ligevel skal 
på genbrugspladsen. 

Haveaffald 
Der afhentes haveaffald den 10. juli. Husk at del skal være bundtet med snor under en meter eJler i 
de udleverede bnme papirsposer. 

God sommerferie 
Da mange rejser på ferie og er væk fra deres hus i flere dage eller uger er det en god ide at .fa 
naboen ti I al tømme posikassen og smide lidt affald j affaldsbeholderen så huset ikke ser tomt ud. 
Desuden kan naboen måske hjælpe med at vande guld fisken og fodre pottep I,mterne, eller noget 
ti Isvarende ..... 

Med håbet om en god sommer fra 
BestyrelselI 

- - -- --- - --- -
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OVERDREV NEWS 
EjeJ[oreJ/iJ/gell SUI/dby Overdrev Argol/g 2008 nr. 6 Den 1. oktober 2008 

Fællesarbejde 
Årets sidste fællesarbejde er søndag den 19. oktober klokken 14.00. Vi vil som traditionen 
foreskriver afslutte med at grille pølser. 

Forsikringer 
Nu er det endelig lykkedes at fIl de nye forsikringer til at falde på plads. Vores forsikring fortsætter 
hos Nord forsikring som hidti l og med samme dækning. Desuden er forsikringen blevet knap kr. 
10.000 b i Il igere men d et krævede at v i ski ftede fa rsi kri ngsmægler ti l Dansø Assurance. V i arbej der 
i øjeblikket på at lave en samlet mappe med vores fællesforsikrings papirer som vi vil dele ud når 
den endelig foreligger. 
Den endelige konklusion er at i som tidligere skal melde forsikrings skader til Nord forsikring 
(skadesanmeldelse kan printes ud fra vores hjemmeside). 

Haveaffald 
Der aOlentes haveaffald den 16. oktober. Husk at det skal være bundtet med snor under en meter 
eller i de udleverede brune papirsposer. 

Med håbet om en god efterårsferie til alle 
Bestyrelse/l 



OVERDREV NEWS 
Eje/forel/ingen SUI/dby Overdrev Årgang 2008 nr. 7 Dell 37. oktober 2008 

Fællesarbejde 
Årets sidste fællesarbejde havde et kæmpe antal hjælpere sa vi fik plantet nye planter i 2 af 
kummeme ved skuret samt på den lille legeplads, ommøbleret skuret og fik denned plads ti l 
fodboldmålene, staltet fejemaskinen , hakket flis , klippet buske, fjernet jord ved legeplads, skubbet 
til juletræet, tall fliser, fejet Kjeld's comer osv .... Og selvfølgelig ikke mindst fik vi spist nogle 
dejlige pølser og brød der var ristet af de unge kokke . 
Fomlanden tager til efterretning at der skal købes endnu flere pølser og brød til næste år. .... 

Halloween 
Halloween event folkene har gian mig opmærksom på at der vil blive slukket for lamperne foran 
husene og på parkeringspladserne under halloween arrangementet den J l oktober (i aften). 

Ballademagere 
Søndag saml tirsdag i denne uge, var der nogle unge mennesker der hev de nysåede planter fra 
blomsterkummerne op, og smed dem på vinduer i området. En opmærksom beboer har set dem og 
det er 2 unge mennesker der ikke bor her i kvarteret. Så bestyrelsen vil geme hensti Ile ti l at man er 
ekstra opmærksomme på mistænkelig adfærd i området. 

Med uhyggelig hilsen © 
Bestyrelsen 



OVERDREV NEWS 
Ejerforenillgel/ SUI/dby Overdrev Argang 2008 I1r. 8 Den 26. november 2008 

Snerydning 
Bestyrelsen gør opmærksom på at det påhviler den enkelte ejer al rydde sne på fortovene. Hvis man 
har en bil stående på parkeringspladsen, så sørger man også selv for eventuel snerydning omkring 
deJUle. 

Storskrald 
Bestyrelsen gør opmærksom på al der bliver afhentet storskrald (i morgen) den 28. november. 
Elektronik, kølemøbler, pap saml karton bliver afhentet på mandag den l. december og PVC saml 
imprægneret træ. 
Som altid husk nu at sti Ile affaldet sorteret og således at det er optageligt af sksaldefolkene. 
Desuden skal man selv fjerne og bortskaffe affaldet hvis det ikke bliver medtaget af sksaldefolkene. 

Byggehegn 
Som tidligere beskrevet i overdrev news har der været ballademagere på området der desværre nu 
også har smadret en rude. Der er derfor blevet opsat to byggehegn der besværliggør færdslen på 
området. Dette er et midlertidigt tiltag og disse hegn vil blive fjernet igen. 

øvrige nyheder 
Sidste situationsrapport fra børsen: 

h 1"1 p"/Ib e ingyogendra.blogspol com!200Stl OJfm"nc,al-cflSIS -ear/cons. hllnl 

Bestyrelsen 



OVERDREV NEWS 
Eje/forel/ingen Sundby Overdrev Argal1g 2008 III'. 9 Den 18. december 2008 

Juletræer 
Også 2009 skal skydes ind med fyrværkeri. Bestyrelsen vil gerne henstille til at man så vidt muligt 

Fyrværkeri 
Også 2009 skal skydes ind med fyrværkeri . Bestyrelsen vil gerne henstille til at man så vidt muJigt 
fjemer det afskudte fyrværkeri dagen efter nytårsaften. således at omr~det alter kan fremstå pænt og 
ryddeligt. 

Generalforsamling 
Eventuelle forslag til næste års generalforsamling skal være bestyrelsen (37, 41 eller 43) j hænde 
senest den 10. jan uar 2009. 

Indbrud 
Julen er desværre ikke kun højtid for gJæde og hygge men desværre også indbrud . Derfor hjælp 
med at holde øje med husene og folks færden i området. Således at vi alle kan fa en glædelig jul 
uden "uindbudte" gæster. 

Endelig ønskes alle en rigttg glædelig jul samt et godt nytar 
BestyrelseJl 



OVERDREV NEWS 
Ejerforellil1gell SI/ndby Overdrev Argang 2008 111'.10 Den 20. december 2008 

Nisser (sætter nisser) 
Nisserne havde væl'et på spil i sidste Overdrev News. Under opsætningen af sidste overdrev news 
gik PC'en ned. Heldigvis havde tekstbehandlings programmet gemt en backup kopi der så unn 
bruges. Det viste sig uheldigvis at backup kopien ikl<e var den seneste men en ur~digc et versj em 
Resultatet kan ses i sidste Overdrev News. Redaktøren har siden udgivelsen af sid te verdn:;v 
Ne,:s mod~agct flere behjælpelige forslag ti I f?rbednnger, gående fr~ gerl11eml~sn.ing i ~den . 
udgIvelse td medlemskab af aI10nYlne alkoholikere. Redaktøren takk r .fG r de veJl hge fGtslag og vd 
tage dem til overvejelse i det nye ~r (hvis han vel og mærk~ kan huske,.det. eJlees er aer nok nogle 
venlige beboer som kan I~ælpe) © 

Juletræer 
Bestyrelsen henstiller til at man ikke sætter ju L~træei ned bag skuret efter jul. Derimod burde 
renovaciollsfolkene tage julet.ræer me ,sammen med dagrenovationen de første uger i januar. Vi har 
desværre ikke kurll1bt~ de endeligt be~ræ ftet men hvis det ikke skulle være tilfældet så sender vi 
en ny meddelelse ud m det~e. . 

Fyrværkeri 
Også 2Q09 skal ~lEy(jes ind med fyrværkeri. Bestyrelsen vil gerne henstille til al man så vidl muligt 
fjerner deL 'afskudte fyrværkeri dagen efter nytårsaften, således at området atter kan fremstå pænt og 
ryddeligt 

Generalforsamling 
Eventue Ile forslag tl! næste års general forsaml ing skal være best yrelsen (37, 41 eller 43) i hænde 
senest den 10. januar 2009. 

Indbrud 
Julen er desværre ikke kun højtid for glæde og hygge men desværre også indbrud. Derfor hjælp 
med at holde øje med husene og folks færden i området. Således at vi alle kan få en glædeligjul 
uden "u i ndbud te" gæster. 

Endelig ønskes alle endnu en gang en rigtig glædelig jul samt el godt nytår 
Bestyrelsen 




