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Siden sidst  
Julen og nytåret er vel overstået. Det startede med skønsang af festudvalget, nisser samt 

julemanden, da juletræet blev tændt. Senere var der varm gløgg og æbleskiver. En stor tak til 

festudvalget for det fine arrangement. 

Naturen viste sig fra sin hårde side i december, først i form af en storm og siden af store 

oversvømmelser. Her var vi så heldige, at vi ikke fik nogle store skader på hverken personer eller 

området. 

Nytåret blev fejret med et brag og alle containere overlevede. Der er blevet ryddet pænt op bagefter, 

og området fremstår pænt. Hvad der også er meget glædeligt, er at vi har sluppet for indbrud og 

andet hærværk. 

 

Rydning af sne 

Meteorologerne mener, at der kan komme sne i næste uge. Bestyrelsen minder derfor om, at det 

påhviler hver enkel beboer at rydde sne foran deres hus.                                 

 

Juletræer 

Renovationen har besluttet, at de ikke længere tager juletræer med i januar måned. Men man kan til 

gengæld bestille en særskilt afhentning af træerne. Derfor vil bestyrelsen tilbyde, at man kan sætte 

sit brugte juletræ ned bag fællesskuret i januar måned. Så vil bestyrelsen sørge for at de bliver 

afhentet. 

 

 

 

Godt nytår til alle fra 

Bestyrelsen 
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Inge Pedersen in memorandum 

Inge Pedersen (nr. 89) sov stille ind i sit hjem fredag den 17. januar 2014 efter at have følt sig en 

smule sløj i en lille uges tid. 

 

”Lille Inge”, ”Optikerens kone”, Inge var utrolig glad for at være Oldemor til to oldebørn, og satte 

en stor ære i at kunne klare sig selv på trods af de senere års gangbesvær. Inge ville klare sig selv og 

ikke være til besvær for andre, og hun var netop ved at komme lidt oven på efter Bennys død for et 

år siden. Inge var som sin afdøde mand også altid god for historier fra ”gamle dage”, hvor hun i 

mange år var ”kassemester” i kegleklubben, hvor mand, børn og børnebørn tilbragte mange stunder. 

 

Vi vil alle savne Inge, og vores tanker går nu til de efterladte. 

 

Inge bisættes fredag den 24. januar 2014 kl. 12:00 fra Nathanaels Kirke, Holmbladsgade 19, 2300 

København S. 

 

Inge blev 79 år. 

 

 

 

                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Æret være hendes minde 
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Generalforsamling 
 

Grundet økonomiske overvejelser har vi valgt at flytte generalforsamlingen fra Ørestad skole til 

fritidshjemmet Labyrinten. Adressen er Rugagervej 1 (Lige over for Q8 tankstationen). 

Datoen samt tidspunktet for generalforsamlingen er stadig den samme, nu på torsdag den 20. marts 

klokken 19.00. 

 

 

 

Siden sidst 
 

Der var næsten 100 tilmeldte til årets fastelavnsfest. Udklædningerne var flotte og i år var også en hel 

del voksne udklædte. De tre tønder blev slået ned, selvom det holdt hårdt for de store børn. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 
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De første blomster og frugttræer er sprunget ud, vinterjakken er hængt i skabet og støvlerne pakket 
væk...... 

Foråret er kommet 
 
Siden sidst 
 
Som noget nyt blev den årlige generalforsamling afholdt på fritidshjemmet Labyrinten. Det fungerede 
fint så det kan være vi prøver det igen til næste år. 
 
 
Fællesarbejde 
 
Årets første fællesarbejde afholdes søndag den 27. april klokken 14.00. De 2 næste fællesarbejder 
bliver henholdsvis 18. maj og 22. juni. 
 
 
Storskrald 
 
Der afhentes storskrald nu på torsdag den 3. april 2014. Derfor kan du sætte dit storskrald ud imorgen 
så det bliver taget med torsdag. Skraldet skal stå forenden af vendepladserne på Landgildevej eller 
Fælleddiget. Husk at affaldet skal være optageligt for skraldemændene. 
 
 
Haveaffald 
 
Som nogen allerede har bemærket har vi modtaget en container til haveaffald. Containeren står foran 
basketballbanen. Det er vigtigt at man kun smider haveaffald i containeren, med andre ord må man 
IKKE smide jord eller andet affald i containeren. Containeren bliver hentet igen torsdag eller fredag. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
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Siden sidst 

 

Siden sidst har rejseholdet haft en fantastisk tur til Rostock. 

 

Loppemarked søndag den 25. maj kl. 11:00 – 15:00 
 

Husk tilmelding til loppemarkedet. Tilmeldingen skal afleveres i nr. 93 senest den 9. maj, en passende 

lejlighed til at rydde ud i gemmerne. Vi henstiller til, at der ikke holder biler på pladsen ved skuret 

denne dag. 

 

Fællesarbejde 
 

Ved årets første fællesarbejde blev køleskabet renset, mål og borg repareret, græsset slået, ukrudtet 

bekæmpet, træerne stynet, affald fjernet osv..., og der blev også tid til en pause. 

Det næste fællesarbejde afholdes søndag den 18. maj klokken 14.00. 

Det sidste fællesarbejde inden sommerferien bliver den 22. juni. 

 

Storskrald 
 

Der afhentes storskrald mandag den 26. maj 2014. Skraldet skal stå forenden af vendepladserne på 

Landgildevej eller Fælleddiget. Husk at affaldet skal være optageligt for skraldemændene. Man kan 

ikke aflevere kemisk affald til storskrald; dette skal afleveres på en genbrugsplads. 

 

Haveaffald 
 

Foreningen bestiller en haveaffalds container til fællesarbejdet den 22. juni, så det vil det være muligt 

at komme af med eventuelt haveaffald. Husk ingen jord. 

 

Mangler bord 
 

Der mangler et bord i fællesskuret. Dette bord er lånt ud fra på torsdag, så vi vil meget meget gerne 

henstille til, at dem, der har lånt det, returnere det med det samme. 

 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 
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Siden sidst 
 

Foreningen havde et godt loppemarked, og der blev i stor stil købt og solgt fine ting og sager. 

 

Sankthans 
 

Mandag den 23. juni afholdes Sankthans på den store legeplads. Bålet tændes klokken 18.30 og der vil 

være snobrød på gløderne. 

 

Fællesarbejde 
 

Sidste fællesarbejde regnede væk, men bestyrelsen har bestilt godt vejr til næste fællesarbejde nu på 

søndag den 22. juni klokken 14.00. 

Og så er der sommerferie..... 

 

Haveaffald 
 

De vakse har måske allerede set den røde container forenden af basketballbanen. Denne er til 

haveaffald, hvilket vil sige kompost, hækaffald græs osv. Det er dog vigtigt at man ikke smider jord 

eller andet affald i containeren. Containeren afhentes igen på mandag. 

 

Nedbrændt knallert 
 

Tirsdag aften blev en knallert afbrændt for enden af fodboldbanen. Heldigvis blev branden hurtigt 

opdaget og flere af beboerne måtte agerere brandmænd. Heldigvis kom ingen til skade. Den 

nedbrændte knallert vil blive fjernet en af de nærmeste dage. 

 

Sommerferie 
 

Dem der rejser på sommerferie skal huske på at indbrudstyvene ikke holder ferie. Så få en aftale med 

naboen om at de hjælper med at se efter huset og smider lidt affald i ens container imens man er væk. 

Det er ikke rart at komme hjem til et hus der har haft uindbudte gæster. Et ekstra godt råd er 

selvfølgelig også at tilmelde sig nabohjælp. 

 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 
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Siden sidst 
 
Sankthans aften blev som altid fejret, og heksen sendt til Bloksbjerg. 
 
Fællesarbejde 
 
Sidste fællesarbejde fik delvist kompenseret for at det forriges regnvejr, men da flere beboere syntes, at 
det stadig trængte til lidt mere, har bestyrelsen arrangeret et ekstra fællesarbejde søndag den 27. juli 
klokken 14.00. 
 
Haveaffald 
 
Der kommer en container til haveaffald torsdag den 24. juli. Containeren vil blive fjernet igen den 28. 
juli. Husk at kun haveaffald må kommes i containeren, og ingen jord. 
 
 
Storskrald 
 
Der afhentes storskrald mandag den 4. august. Skraldet skal stilles for enden af vendepladserne på 
henholdsvis Landgildevej og Fælleddiget. 
 
 
Sommerferie 
 
God sommer til alle. 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
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Siden sidst 
Der var arrangeret et ekstra fællesarbejde den 27. juli. Det var et godt fællesarbejde, hvor vi blandt 

andet fik fjernet sten og sand bag skuret, beskåret buske og træer ved fodboldbanen, luget ukrudt, 

fjernet en nedbrændt knallert og malet fodboldmålene. 

I sidste weekend lejede bestyrelsen en Bobcat, da det ellers ikke ville være muligt at komme i mål med 

projektet om at forbedre affaldssorteringen bag skuret. Affaldssorteringen bliver flittigt benyttet, men 

der er klart store kapacitetsproblemer. Det søges løst ved at lægge fliser bag skuret, som giver mulighed 

for at anskaffe en eventuel ekstra container til plastaffald. 

 

 

Fællesarbejde 

Der vil på søndag den 10. august blive afholdt et ekstraordinært fællesarbejde, som primært har til 

formål at komme videre med projektet fliselægning bag fællesskuret. Der skal køres og fordeles grus; 

endvidere skal der ligges fliser, så hvis du har "stærke" arme, må du meget gerne komme ud her på 

søndag klokken 14. 

 

 

Sommerfest 
Gå ikke glip af en unik mulighed for at hygge med dine naboer her fra Fælleddiget. Husk at tilmelding 

til årets sommerfest skal foregå senest mandag den 11. august ved aflevering af tilmeldingsslip og 

betaling hos nr. 41, 43 eller 93. Husk endvidere eventuelt at hjælpe til ved opsætning af teltet torsdag 

den 14. august klokken 19. 

 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 
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Siden sidst 
Projekt fliser bag skuret blev endelig færdigt. En stor tak skal lyde til alle, der hjalp både fysisk og 

moralsk. Nu har vi fået en ekstra container til plast, så nu bør man ikke længere gå forgæves med sit 

genbrugsplastaffald. 

Sommerfesten blev en kæmpe succes, og var som altid meget hyggelig. Desværre vandt børnene 

fodboldkampen, da de voksnes scoring blev underkendt på grund af offside. En stor tak til de 

retfærdige dommere, kokkene, "Søren Kragh-Jakobsen", festudvalget og alle deltagere, der deltog. En 

ekstra tak skal lyde til alle, der hjalp med teltopsætning, nedtagning og ikke mindst at redde teltet for 

stormen. 

 

Fællesarbejde 
Der vil på søndag den 14. september klokken 14 blive afholdt fællesarbejde. Vi prøver blandt andet at 

beskære buske og træer på området. 

Årets sidste fællesarbejde bliver søndag den 26. oktober. 

 

Skybrud natten til søndag 
Natten til søndag var der, som de fleste sikkert ved, et skybrud. Det har desværre resulteret i, at flere 

lejligheder har fået vandskader. Bestyrelsen vil gerne danne sig et overblik over skadernes omfang, 

men kan også hjælpe med henvisning til eventuelle håndværkere samt vores forsikringsselskab (se evt. 

foreningens hjemmeside). Derfor vil vi gerne bede om, at de beboere, der har haft vandskade grundet 

skybruddet, udfylder nedenstående slip og afleverer eller smider den i postkassen i nr. 41. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 

----------- Klip ----------- Klip ----------- Klip ----------- Klip ----------- Klip ----------- Klip ----------- 

 

Skader i forbindelse med skybrud natten til søndag den 31. august 2014. 

 

 

Hus nr.  _________   Evt. Skadesnummer fra forsikring ______________________ 

 

Skader: 

 

 

Er årsag til skaden kendt så beskriv endelig: 

 

 

 

 


