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Den 13. februar 2012

Fastelavn
Der er fastelavn nu på søndag, hvis i ikke allerede har
afleveret tilmeldingen så kan det stadig nås ....

Storskrald
Der afhentes storskrald tirsdag den 6. marts. Her kan man
også aflevere Elektronik affald, Pap, Metal samt PVc. Det er meget vigtigt at affaldet er sorteret i
bunker for hver affaldstype samt at affaldet er optageligt for skraldemændene.
y derIigere information om affald kan findes via dette link:
http://www.kk.dk/Borger/Miljoe/Affald.aspx

Dato for generalforsamling
Den årlige ordinære generalforsamling bliver afholdt torsdag den 29 . marts. En officiel indkaldelse
kommer senere, men man kan allerede nu sætte kryds i kalenderen.

Parkering på området
Desværre kunne det godt virke som om at antallet af parkeringer fra uvedkommende er taget til.
Bestyrelsen vil derfor godt henstille til at man så vidt det overhovedet er muligt sætter de
udleverede parkeringskort i forruden på bilen. Vi har set flere episoder hvor en har parkeret,
derefter set parkeringskortet i en anden bil og så kørt igen, så ja det virker altså.
Desuden har vi desværre også haft nogle episoder hvor gæster med lovligt ærinde i området har følt
sig uvelkomne grundet beboeres antastning. Dette kan også afhælpes hvis vi nu alle sætter kortet i
forruden.

Siden sidst
Holdet der tog til julemarked havde, som altid en hyggelig tur. Hvor der både var tid til afslapning,
hygge samt shopping.

Rydning af sne
Bestyrelsen skal gøre opmærksom på at det påhviler de enkelte ejere at rydde sne samt eventuelt
salte ud for hver lejlighed . Ligeledes er det også op til hver enkelt bilejer at rydde en eventuel
parkeringsplads for sne.
Med venlig hilsen
bestyrelsen
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Den 28. marts 2012

Husk generalforsamlingen i morgen
Der mindes om, at der afholdes ordinær generalforsamling i morgen
torsdag den 29. marts 2012 kl 19.00
i festlokalerne Høstgildevej 79, 2300 København S.

På dagsordenen er der bl.a. et forslag fra bestyrelsen om nye vedtægter. For at kunne vedtage dette
forslag kræves det, at der skal være repræsenteret 2/3 af medlemmerne.
Du opfordres derfor til at deltage eller til at udfylde fuldmagtsformularen nedenfor og give den til et
andet medlem.
Der mindes om, at hvert medlem kun må have 2 fuldmagter.
Den fulde dagorden med forslag mv. kan ses på foreningens nyrestaurerede hjemmeside
www.faelleddiget.dk
Vel mødt!
Bestyrelsen

✄--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fuldmagt til Ejerforeningen Sundby Overdrevs ordinære generalforsamling den 29. marts
2012
Undertegnede

_______________________________________
(navn)

_______________________________________
(adresse)

giver hermed fuldmagt til

_______________________________________
(navn)

_______________________________________
(adresse)

____________________

________________________________

(dato)

(underskrift)
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Den 22. april 2012

Fællesarbejde
Årets første fællesarbejde bliver søndag den 13. maj klokken 14.00 ved fællesskuret. Det næste
fællesarbejde bliver den 10. juni.

Storskrald
Der afhentes storskrald tirsdag den 5. juni. Her kan man også aflevere Elektronik affald, Pap, Metal
samt PVC. Det er meget vigtigt at affaldet er sorteret i bunker for hver affaldstype samt at affaldet
er optageligt for skraldemændene.
Yderligere information om affald kan findes via dette link:
http://www.kk.dk/Borger/Miljoe/Affald.aspx

Skadedyr i området
Der er desværre set både mus og rotter i området. Mus kan bekæmpes med simple musefælder
hvorimod rotter normalt bekæmpes af kommunen. Det er vigtigt at alle melder eventuelle møder
med rotter til kommunen, se hvordan på vores hjemmeside (www.faelleddiget.dk).

Sække til haveaffald
Af uransaglige årsager er det kun nogle af beboerne som har modtaget haveaffaldssække i år.
Bestyrelsen prøver at skaffe nogle flere. Men man må meget gerne smide nedenstående slip i
postkassen i nr. 41 hvis man mangler. Næste afhentning af haveaffald er allerede den 24 .april, og
hvis man mangler sække til det kan man henvende sig hos Emil i nr. 41.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Sække til haveaffald
Hus nummer ___________ ønsker et sæt have affaldssække.

Smides i postkassen i nummer 41.
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Den 7. maj 2012

Fællesarbejde
Årets første fællesarbejde bliver nu på søndag den 13. maj klokken 14.00 ved fællesskuret. Det
næste fællesarbejde bliver den 10. juni.

Dødsfald
Vores kære nabo Ragna Farning i nr. 93 døde i torsdags efter nogle
måneders sygdom. Ragna begraves nu på onsdag den 9. maj
klokken 15.00 i Sundby Krematorium. Vores tanker går til hendes
mand Bjarne i denne svære tid.
Hvil i fred.

Sække til haveaffald
Det er desværre ikke en let sag at skaffe nye papirsække til haveaffald og efter adskillige
diskussioner med kommunens affaldsservice er vi desværre ikke kommet en løsning meget
nærmere. Diskussionerne omhandler hvor mange der står listet til at have grønne
haveaffaldsbeholdere og hvor mange der efter optegnelser har modtaget sække og om disse i givet
fald er lagt på parkeringspladsen eller om disse er lagt ved hver enkelt dør. Desuden kan vi ikke
regne med at renovations folkene fortsat vil hente haveaffald foran hvert hus, men at det i stedet
skal placeres ved parkeringspladsen. Lige nu er der desværre flere spørgsmål end svar hvorfor at en
endelig afklaring må afventes lidt endnu………

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Storskrald reminder
Der afhentes storskrald tirsdag den 5. juni. Her kan man også aflevere Elektronik affald, Pap, Metal
samt PVC. Det er meget vigtigt at affaldet er sorteret i bunker for hver affaldstype samt at affaldet
er optageligt for skraldemændene.
Yderligere information om affald kan findes via dette link:
http://www.kk.dk/Borger/Miljoe/Affald.aspx
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Den 18. maj 2012

Fællesarbejde
På årets første fællesarbejde fik vi luget og brændt ukrudt, slået græs samt opsat fodboldmålene.
Det næste fællesarbejde bliver den 10. juni klokken 14.00 ved fællesskuret.

Mini OL
Husk tilmelding til mini OL idag !!! Alle såvel store som små, unge som gamle kan deltage.

Sække til haveaffald del III
Vi er nu kommet så langt at affaldsservice levere haveaffaldssække til dem der mangler. Så
problemerne med disse skulle meget snart være løst. Det er dog desværre også blevet klart at vi
fremover skal sætte haveaffaldet ud på vende pladserne, og ikke foran hver enkelt lejlighed. Vi
håber at sækkene kommer inden den 22. maj hvor næste afhentning finder sted.

Julemarkedstur til Lübeck
Julemarkedsturen til Lübeck bliver i år – på opfordring – udvidet med en overnatning!!!
Datoen bliver fredag den 7. december 2012. Programmet kan læses på bagsiden.
Riis rejser oplyser, at den første af 2 busser allerede er udsolgt vorfor evt. Interesserede bedes
tilmelde sig til Benny og Jane i nr. 61 senest den 25. juni 2012. Benyt eventuelt slip i bunden af
Overdrev News.

Husk tilmelding til loppemarkedet den 3. juni.
Her er der en oplagt mulighed for at tynde ud fra lofter of skure.

Storskrald reminder
Der afhentes storskrald tirsdag den 5. juni. Her kan man også aflevere
Elektronik affald, Pap, Metal samt PVC. Det er meget vigtigt at affaldet er
sorteret i bunker for hver affaldstype samt at affaldet er optageligt for
skraldemændene.
Yderligere information om affald kan findes via dette link:
http://www.kk.dk/Borger/Miljoe/Affald.aspx

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Husk foreningens hjemmeside www.faelleddiget.dk
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Den 11. oktober 2012

Fællesarbejde
Ved sidste fællesarbejde fik vi beskåret træerne, luget ukrudt samt renset tagrender på skuret.
Årets sidste fællesarbejde bliver som tidligere annonceret nu på søndag klokken 14.00. Vi afslutter
det sidste fællesarbejde, som vi plejer, med en pølse og et brød. Så kan vi slappe af resten af året ….

Nye containere
Københavns kommune har besluttet at øge affaldssorteringsindsatsen. Derfor har vi nu fået tre
ekstra containere nede ved skuret. Det er derfor på sin plads at bringe en oversigt over alle de typer
affald der kan afleveres ved fællesskuret:
Batterier
Batterier er farligt affald og skal sorteres fra det øvrige affald. Batterier må ikke smides ud i
skraldespanden sammen med restaffaldet, der køres til forbrænding. Batterier indeholder bl.a. zink,
jern, mangan og en række andre stoffer, som kan genanvendes i nye produkter til gavn for miljøet.
Elektronik (Ny)
Elektronik er alt med ledning på eller ting, som er drevet af batterier eller solceller, f.eks.
computere, stavblendere, postkort/slips med musik eller lys i, mikrobølgeovne, mobiltelefoner,
opladere eller batteridrevet legetøj. De dele af affaldet, der er farligt for miljøet, sorteres fra til
specialbehandling. Især metallerne i elektronikaffald genbruges.
Hård plast (Ny)
Hård plast er f.eks. flasker, beholdere og dunke fra rengørings- og vaskemidler, ren plastemballage
fra frugt og grønt, tomme cd-hylstre, madkasser, opvaskebaljer/bakker og plastbeholdere til
opbevaring af mad, legetøj etc.
Metal (Ny)
Metal og jern er f.eks. gryder, pander, søm og skruer, redskaber, aluminiumsdåser, legetøj og
værktøj uden batteri eller ledning, arkivskabe etc. De forskellige metaller bliver sorteret fra
hinanden for at få størst mulig genanvendelse af rene metaller. De omsmeltes og genanvendes som
nye råvarer.
Papir
Papir er aviser, ugeblade, reklamer, kuverter, telefonbøger, kontorpapir, gavepapir, bøger,
tryksager og skrivepapir. Det indsamlede papir sendes videre til papirfabrikker i ind- og udland,
hvor det indgår i produktionen af nye papirprodukter. Papiret bliver opløst i vand, renset for farve
og siet for papirclips mm. Derefter er papirmassen klar til at blive brugt i nye produkter.
Papiraffaldet fra husholdninger indeholder mange forskellige papirkvaliteter, lige fra hvidt papir til
meget kulørte ugeblade og reklamer.
Flasker
Glas er alle typer tomme glas og flasker uden pant, f.eks. vin- og spiritusflasker eller glas fra
fødevarer. Drikkeglas, krukker og vaser af glas må gerne komme i containeren, så længe det ikke
er lavet af krystalglas, der indeholder bly.
Yderligere information om affald kan findes via dette link:
http://www.kk.dk/Borger/Miljoe/Affald.aspx

Flytte biler på søndag
På søndag vil nogle af træerne på parkeringspladsen blive beskåret, så det vil være en fordel hvis
folk holder deres biler på lidt afstand af indhegningerne, der vil blive opsat søndag formiddag.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

