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Årgang 2017 nr. 1

Den 17. januar 2017

Annie Højbjerg Gjermandsen in memorandum
Vi har mistet Annie.
Efter meget kort tids galoperende alvorlig sygdom, døde Annie fredag den 12. januar 2017.
Vores Annie er en af de få, der har boet på Fælleddiget fra byggeriet blev færdigt, og hun har hele
tiden været aktiv med at passe vores fælles område og deltaget i langt de fleste fælles arrangementer
– sommerfester, fastelavnsfester, rejseholdets aktiviteter, fællesarbejdet og ikke mindst som
mangeårig referent ved generalforsamlingerne.
Altid positiv og glad, og vi vil alle savne Annie.
Vores tanker går til Tommi, børn og børnebørn.
Annie bisættes lørdag den 21. januar 2017 kl. 12.00 fra Højdevangskirken på Irlandsvej 45.
Æret være Annie’s minde.

Juletræer
Affald København modtager åbenbart ikke længere juletræer i januar måned men samler dem op
enkeltvis. Derfor foreslår bestyrelsen at i sætter dem ned bag fællesskuret så skal vi nok få dem væk
i februar måned. De skal nok komme væk.

Snerydning
Bestyrelsen gør opmærksom på at ved eventuelt snefald påhviler det hver enkelt ejer at rydde sne
ude foran sit hus. Foreningen er som bekendt i besiddelse af en traktor der kan rydde sne, denne kan
nogle venlige beboere bruge til at hjælpe med at holde eventuelt sne væk. Husk også at det er god
etik at beboere, der rydder en parkeringsplads, kan få en ryddet parkeringsplads igen, når de
kommer tilbage.

Rotter
Der er desværre set flere rotter i området. Dette skyldes sandsynligvis at vandet i åen har stået så
højt at de nu leder efter nye boliger. Rottefængeren fra Københavns kommune har opsat fælder med
gift. Disse fælder er sikret således, at hunde samt katte ikke kan få adgang til giften og vi håber at
dette kan få taget livet af rotterne.
Endelig er der en del ting man selv kan gøre. Det er ikke godt at fodre fugle da rester af fuglemaden
falder ned på jorden og spises efterfølgende af rotterne. Man bør heller ikke have madvarer
(eksempelvis hunde- eller kattemad) stående i skurene. Endelig er det en meget dårlig idé at fodre
”ænder” nede ved kanalen da det meste går til rotterne.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

OVERDREV NEWS
Ejerforeningen Sundby Overdrev

Årgang 2017 nr. 2

Den 23. marts 2017

Siden sidst
Efter en lidt svingende vinter er foråret begyndt, og man kan se forårsblomsterne spire.
Vi havde en som altid hyggelig generalforsamling og er nu klar til at starte den nye sæson.

Storskrald
Der afhentes storskrald onsdag i næste uge den 29. marts. Der er derfor en god mulighed for at
rydde op på lofter og i skure. Affaldet skal stilles på parkeringspladsen foran fællesskuret. Det er
vigtigt, at affaldet er sorteret efter skiltene der sættes op nu på søndag. Der vil være mulighed for at
komme af med alt muligt affald, inklusive køleskabe samt andet stor elektronik.

Fællesarbejde
Vinterpausen er slut, og vi starter op med fællesarbejdet igen. Årets første fællesarbejde bliver
søndag den 23. april klokken 13.00. Som altid skal man bare møde op ved fællesskuret, og så går vi
i gang. De to næste bliver henholdsvis den 21. maj samt den 18. juni.

Venlig hilsen
Bestyrelsen
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Den 24. august 2017

Siden sidst
Foreningens traktor har været til reparation. Det gjorde desværre, at den begyndte at sende røg ud,
så nu kigger de på den igen.
Foreningen har fået 2 nye borde-bænke sæt, der skulle smides ud. Disse kan ses nede på
parkeringspladsen foran skuret. Da de fylder mere end først antaget, skal vi have besluttet, om
hvorvidt vi vil beholde dem, eller om vi hellere vil skille os af med dem igen.

Sommerfest
Husk tilmelding til årets sommerfest.

Loppemarked
Fantastisk mulighed for at tjene penge på at rydde op i skure, pulterrum samt lofter. Desuden kan vi
få en forhåbentlig hyggelig dag.

Storskrald
Der afhentes storskrald mandag den 18. september. Dagen efter loppemarkedet, således at
oprydning kan kombineres med salg. Affaldet skal stilles på parkeringspladsen foran fællesskuret.
Det er vigtigt at affaldet er sorteret efter skiltene, der sættes op søndag den 17. september klokken
ca. 15:30. Der vil være mulighed for at komme af med alt muligt affald (ikke madvarer), inklusive
køleskabe samt andet stor elektronik.

Fællesarbejde
Sommerferien er desværre slut, og vi starter op med fællesarbejdet igen. Sensommerens første
fællesarbejde bliver søndag den 3. september klokken 13.00. Som altid skal man bare møde op ved
fællesskuret, og så går vi i gang. De to næste bliver samme tid og sted, men henholdsvis den 1.
oktober samt den 22. oktober som årets sidste.

Venlig hilsen
Bestyrelsen
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Den 30. november 2017

Siden sidst
Vi afholdt som altid en fantastisk sommerfest. Stor tak til festudvalget.
Loppemarkedsudvalget havde arrangeret et fint loppemarked, og vejret holdt tørt næsten hele
dagen.
De sidste fællesarbejder er blevet afholdt, og vi har fået luget ukrudt, beskåret træer, klargjort
traktor, fjernet fodboldmål, osv.

Rensning af tag- og skotrender
Vi har desværre haft lidt vandindtrængning i et af vores huse. Håndværkeren, der kiggede på
skaden, fandt at problemet var mos samt blade, der sad i skotrenden (renden mellem tag og vindue)
langs et af vinduerne på første sal. Derfor er det vigtigt at i renser disse. I fællesskuret har vi stiger
og spande, der kan bruges til dette. Tag kontakt til en i bestyrelsen, hvis i har problemer.

Flaget er faldet fra himlen
Flaglinen på vores flagstang er desværre mørnet over, så flaget kan ikke komme op for tiden. Vi vil
selvfølgelig skifte den ved først kommende lejlighed.

Snerydning
Såfremt der skulle falde sne i løbet af vinteren, skal bestyrelsen gøre opmærksom på, at det påhviler
den enkelte beboer at rydde sne foran sin egen lejlighed. Hjælpsomme beboere vil selvfølgelig,
såfremt de har tid, kunne rydde større områder med fejemaskinen.

Nabohjælp
Julen er hjerternes fest, og alle får forhåbentligt en glædelig jul samt et godt nytår. Julen er desværre
også højtid for indbrud, så bestyrelsen vil gerne henstille til, at folk hjælper hinanden med at passe
på husene, således at vi kan slippe for indbrud i julen.

I ønskes alle en glædelig jul samt et godt nytår!
Bestyrelsen

