OVERDREV NEWS
Ejerforeningen Sundby Overdrev

Årgang 2013 nr. 1

Den 26. januar 2013

Storskrald
Der afhentes storskrald nu på onsdag den 30. januar. Storskraldet afhentes på vendepladserne ved nr.
33 og nr. 95. Det er meget vigtigt at affaldet er sorteret i pap og brændbart samt at det er optageligt af
skraldemændene.

Fællesarbejde
Som noget nyt prøver vi i år at afholde et tidligt fællesarbejde allerede den 10. marts. Dette skyldes at
vi meget gerne vil have beskåret de sidste træer inden foråret rigtig tager fat.

Haveaffald
Københavns kommune har ændret reglerne for afhentning af haveaffald. Dette gør at de ikke længere
vil afhente dette fast. Bestyrelsen vil undersøge dette nærmere og inden foråret, komme med en ny plan
for bortskaffelse af haveaffald.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

OVERDREV NEWS
Ejerforeningen Sundby Overdrev

Årgang 2013 nr. 2

Den 4. februar 2013

Det har desværre været en af de sørgeligste uger i Sundby Overdrevs snart 40-årige historie. Dette
skyldes at to af vores højtelskede beboere er døde.

Benny Pedersen (nr. 89) in memorandum
Benny Pedersen sov stille ind tirsdag aften den 29. januar 2013 efter en kort indlæggelse og længere
tids sygdom - en uge efter sin 84 års fødselsdag.
”Brille-Benny”, ”Optikeren”, Benny, var utrolig glad og stolt over at blive Oldefar til to oldebørn,
som han på trods af de seneste års skrantende helbred legede med. Benny var altid god for historier
fra ”gamle dage”, hvor han bl.a. var stærkt engageret i FDF spejderne og senere mange år i
kegleklubben sammen med sin kone, børn og børnebørn.
Vi vil alle savne Benny, og vores tanker går nu til de efterladte.
Benny bisættes onsdag den 6. februar 2013 kl. 13:00 fra Nathanaels Kirke, Holmbladsgade 19, 2300
København S.

Bent Henriksen (nr. 45) in memorandum
Efter længere tids svær og hård sygdom sov Bent Henriksen ind lørdag den 2. februar 2013.
Bent har altid været en højt respekteret ven og nabo med bl.a. deltagelse i bestyrelsesarbejde og
dirigent ved vores generalforsamlinger gennem mange år, fællesarbejder og ”fodbolddommer” til
sommerfester – senest ved MINI-OL i 2012, hvor han trodsede sygdommen og var med til at lave
en god dag for alle os andre.
Vi vil alle savne Bent, og vores tanker går nu til de efterladte.
Bent har efter eget ønske doneret sit legeme til forskning. Den officielle afsked med Bent er således
sket i stilhed sammen med familien.

Bestyrelsen

OVERDREV NEWS
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Årgang 2013 nr. 3

Den 8. marts 2013

Fællesarbejde
Som beskrevet tidligere i Overdrev News, starter vi med et tidligt fællesarbejde allerede nu på søndag
den 10. marts klokken 14.00. Vi skal beskære de sidste træer, inden foråret kommer.

Aflevering af affald ved fællesskuret
Det er muligt at aflevere plast affald, flasker, papir, elektronik, metal samt batterier. Heldigvis er der
rigtig mange, der benytter ordningerne, hvilket desværre gør, at containerne bliver fyldt fra tid til
anden. Man må ikke overfylde containerne, for så vælter det ud med affaldet og bliver et svineri samt
guf for kanalens rotter. Så hvis containerne er fyldte, må man enten gemme affaldet hjemme, indtil der
atter er plads eller alternativt smide det i ens egen container til dagrenovation.
Bestyrelsen prøver selvfølgelig at opgradere kapaciteten løbende, men indtil dette er reguleret, må vi
henstille til at man IKKE overfylder containerne.

Parkering af biler på søndag
På søndag vil der være sat snore på de træer, der skal beskæres på parkeringspladsen. Det henstilles til
at dem, der har biler holdende ved træerne med snore, flytter dem inden fællesarbejdet starter klokken
14.00, så vi ikke får nogle uheld.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Årgang 2013 nr. 4

Den 23. april 2013

Fællesarbejde
Sidste fællesarbejde var det koldeste i mands minde, men det lykkedes alligevel at beskære træerne på
parkeringspladsen samt diverse andre træer. Det næste fællesarbejde bliver søndag den 12. maj
klokken 14.00. Det sidste fællesarbejde inden sommerferien afholdes søndag den 9. juni.

Kommende arrangementer
Husk tilmelding til loppemarkedet søndag den 26. maj, og selvom man ikke selv har en bod, så kom
endelig ud og gør en god handel.
Sankt Hans aften fejres som sædvanlig ved bålpladsen den 23. juni (falder i år på en søndag).
Årets sommerfest afholdes lørdag den 10. august, så husk at sætte kryds i kalenderen.

Siden sidst
Årets generalforsamling blev til en afveksling afholdt på Ørestads Gymnasium. Det var et fint lokale og
nok ikke sidste gang, vi benytter disse.
Det selvbestaltede rejseudvalg havde arrangeret en tur til Flensburg, hvor den første forårssol skinnede
i den fine gamle by. Alle havde såvidt vides en god og hyggelig tur.

Storskrald
Der vil være storskrald mandag den 27. maj, og skraldet bliver opsamlet på vendepladserne på
henholdsvis Fælleddiget og Landgildevej, storskraldet sættes på vendepladserne om aftenen søndag den
26. maj med henblik på afhentelse dagen efter. Bemærk dog, at der ikke kan sættes haveaffald,
elektronikaffald eller farligt affald såsom maling og andet, dette må afskaffes forsvarligt på anden vis.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Årgang 2013 nr. 5

Den 5. juni 2013

Fællesarbejde
Sidste fællesarbejde var en stor succes, og der var et kæmpe fremmøde. Vi fik fyldt samt repareret
sandkassen, rettet sten, luget ukrudt, ordnet Kjelds Corner, sat net på målene og endelig slået græs.
Det næste fællesarbejde bliver nu på søndag den 9. juni klokken 13.00.

Kommende arrangementer
Sankt Hans aften fejres som sædvanlig ved bålpladsen den 23. juni (falder i år på en søndag).
Årets sommerfest afholdes lørdag den 10. august, så husk at sætte kryds i kalenderen og husk
tilmeldingen.

Siden sidst
Loppemarket var desværre ramt af regnvejr, hvilket ikke var godt for salget, Men jeg tror nu, at såvel
handlende samt sælgerne havde en hyggelig dag, og næste år håber vi på bedre vejr.
Bestyrelsen har udleveret de nye parkeringskort, og de fleste har allerede sat dem i bilerne.

Haveaffald (fortsættes)
Der vil være afhentning af haveaffald nu på fredag den 7. juni på vendepladserne på henholdsvis
Fælleddiget samt Landgildevej. Dette er en nødløsning, der skyldes, at vi endnu ikke har fået en
endelig aftale med kommunen omkring haveaffald. De sidste forhandlinger tyder dog på, at vi muligvis
kan opretholde den gamle ordning med afhentning af haveaffaldssække 9 gange om året foran hvert
hus. Det afventer dog en endelig bekræftelse fra kommunen. Forhåbentligt får vi snart en endelig
afklaring.
Endelig et lille hjertesuk:
Haveaffald er ikke plasticposer, foliebakker eller pap, og nej tomme cigaretpakker er heller ikke
haveaffald, også selvom cigaretterne eventuelt er røget i haven.....prøv nu at sortere affaldet......
Hvis man kommer ned til containerne bag fællesskuret og ser, at containerne allerede er fyldt op, så lad
venligst vær med at smide mere i, da affaldet så blæser ud og flyder rundt i området.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Årgang 2013 nr. 6

Den 4. juli 2013

Kommende arrangementer
Årets sommerfest afholdes lørdag den 10. august, så husk tilmeldingen.

Siden sidst
Foreningen afholdt som altid en hyggelig Sankt Hans. Hvor i hvert fald en heks blev brændt af.

Haveaffald (endeligt)
Det er nu endeligt afklaret, at vi kan fortsætte vores gamle haveaffaldsordning med papirsække, der
afhentes foran hvert hus.
Da der har været mere end almindeligt kaos omkring dette, har foreningen nu skaffet nogle ekstra
haveaffalds poser, som man kan hente lidt af ved henvendelse hos Emil nr. 41. Desuden har foreningen
bestilt en haveaffalds container til weekenden. Så hele weekenden vil det være muligt at smide
haveaffald i den store container på basketball banen.
Men det er meget vigtigt, at man IKKE smider jord, rødder eller grene med en tykkelse over 10 cm. I
containeren.
Man må altså kun smide hækaffald, buske og andet haveaffald i containeren.
God sommer til alle
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Årgang 2013 nr. 8

Den 12. september 2013

Sommerfest
Årets sommerfest var en kæmpe succes, og mon ikke alle morede sig. En stor tak til festudvalget samt
alle, der gav en hånd med ved opsætning / nedtagning osv.
Der er glemt en basketbold til sommerfesten. Mærket er "Rawlings", og der er skrevet "K6" eller
måske "KG med en tusch. Hvis nogle mangler bolden, kan den hentes i nr. 41.

Fællesarbejde
Det næste fællesarbejde er nu på søndag den 15. september klokken 13.00 ved fællesskuret.
Årets sidste fællesarbejde bliver den 6. oktober.

Haveaffald
Som nogen måske har bemærket, er der ankommet en "lille" container foran basketball banen. Den er
til haveaffald, og man må meget gerne bruge den. Man må dog ikke komme grene i med en diameter
over 7 cm eller jord.

Storskrald
Der afhentes storskrald nu på mandag den 19. september. Affaldet skal sættes for enden af
vendepladsen på Fælleddiget eller Landgildevej. Storskraldet skal sorteres og er følgende:
Storskrald er dit kasserede indbo og det affald, der er for stort til at blive smidt ud med
dagrenovationen. Storskrald er fx møbler, madrasser, gulvtæpper eller plastrør uden pvc. Affald fra
bygge- og anlægsarbejder, herunder renovering og nedrivning, der udføres af den enkelte husstand
uden bistand fra en håndværksvirksomhed, er storskrald. Dog ikke brokker af mursten, tagsten, beton
og lignende. Heller ikke sanitetsudstyr, tagplader, gips eller jord/sten/grus må afleveres sammen med
storskraldet.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Årgang 2013 nr. 9

Den 3. oktober 2013

Fællesarbejde
Årets sidste fællesarbejde er nu på søndag klokken 14:00. Som traditionen foreskriver, afslutter vi med
en snack i form af en lun pølse med brød.

Haveaffald
Som tidligere har vi atter fået en container til haveaffald. Husk at der kun må komme haveaffald i,
hvilket betyder gren med en diameter under 7 cm samt blade. Men der må ikke komme jord eller andet
i containeren.

Storskrald
Nogle påpegede, at der ikke var tid nok til at rydde op i gemmerne inden sidste storskrald grundet det
korte varsel, men fortvivl ej, bestyrelse påtænker at bestille storskrald igen i starten af december. Så
man kan allerede nu begynde at fylde sit skur med skrammel, så det er klart til start december :-)

Reparation af vandrør
Midt i sidste måned var der lukket for vandet en times tid. Dette skyldes et brud på et vandrør i nr. 87.
Vores bebyggelse er oprindeligt udformet med én hovedhane til vandet i hele foreningen (er gemt ovre i
fællesskuret) samt en stophane i alle forhaver. Det kan desværre se ud som om, at nogle af stophanerne
i forhaverne er lidt rustne, hvorfor der er stor chance for brud på disse, hvis man benytter dem.
Bestyrelsen anbefaler derfor, at man så vidt muligt lukker for vandet ved en af stophanerne, der sidder
på hver side af ens vandmåler, der sidder i hvert bryggers. Det er selvklart, at man i nogle tilfælde kan
være nødsaget til at lukke for stophanen i forhaven eller i aller yderste konsekvens hovedhanen. Vi
håber ikke, at vi vil blive ramt af andre brud på vore rørsystemer igen forløbigt, men hvis I har
problemer med vandet, så er der disse muligheder.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

