
OVERDREV NEWS 

Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2019 nr. 1 Den 19. februar 2019 

 
 

Lars Pilegaard Larsen in memorandum 
Efter flere års sygdom døde Lars (nr. 35) onsdag den 13. februar 2019 
Lars deltog ofte i fællesarbejde, sommerfester, generalforsamlinger og andet indtil hans sygdom til 
sidst ikke længere gjorde det muligt at være så aktiv. 
Han var altid sød og venlig og kunne sagtens komme med en sjov kommentar eller en lille krølle på 
en samtale. 
Vores tanker går til Vibeke, hans børn og familie i denne svære tid. 
Lars bisættes fredag den 22. februar 2019 kl. 13.30 fra Solvang kirken på Remisevej 10-12. 
Æret være Lars’s minde. 

 
 
Siden sidst 
Bestyrelsen bestilte i sensommeren udbedring af endegavlene som beskrevet i 
vedligeholdelsesplanen der blev vedtaget på generalforsamlingen. Det har desværre vist sig at de 
havde meget travlt så de mente de kunne komme til november. Da vi nåede november kunne havde 
de stadigvæk ikke tid, og da det så blev frostvejr ville de ikke foretage arbejdet. Så nu venter vi på 
at frosten forsvinder så vi kan få jobbet gjort. 
 
 
Fastelavn 
Husk tilmelding til fastelavn, og husk udklædning. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 



OVERDREV NEWS 

Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2019 nr. 2 Den 14. april 2019 

 
 
Siden sidst 
Der blev som altid afholdt et fint fastelavns arrangement, med mange fine udklædninger. 
 
Der har været afholdt den årlige generalforsamling, hvor der blev valgt en ny bestyrelse med nogle 
gengangere og der var som altid en god stemning. Se eventuelt det uddelte referat. 
 
Kim i nr. 81, har beskåret træer og buske nede ved kyssebænken og der er nu kommet luft og lys 
nede for enden af fodboldbanen. Resultatet er blevet rigtigt pænt. 
 
Operation murer arbejde (endegavle, skelmure). Bestyrelsens tålmodighed med at vente på mureren 
er opbrugt. Derfor er bestyrelsen nu gået i gang med, at indhente tilbud fra nye murer firmaer. 
Forhåbentligt har vi snart de tre tilbud og kan få færdiggjort det længe ventede murerarbejde af alle 
endegavle. 
 
Storskrald 
Så er der storskrald.  
Stort elektronik affald (køleskab, ovne, frysere, etc.) afhentes tirsdag den 23. april. 
Storskrald afhentes fredag den 26. april. 
Alt affald skal placeres foran de respektive skilte på parkeringspladsen foran fællesskuret. 
Det er vigtigt, at affaldet stilles ned dagen før da de muligvis kommer meget tidligt om morgenen. 
Desuden skal affaldet være optageligt og sorteret.  
 
Fællesarbejde 
Årets første fællesarbejde bliver søndag den 5. maj klokken 13.00 ved fællesskuret. 
Vi skal blandt andet fylde meget af alt det affald fra enden af fodboldbanen i en 
haveaffaldscontainer. De næste fællesarbejder bliver henholdsvis den 26. maj og den 16. juni. 
 
Haveaffald 
I weekenden den 4-5 maj kommer der en haveaffaldscontainer. Her kan man så komme af med sit 
haveaffald. Man må ikke smide jord i containeren. 
 
Loppemarked 
Husk tilmelding til loppemarkedet den 1. juni. Tilmeldingsfristen er 1. maj. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 



OVERDREV NEWS 

Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2019 nr. 3 Den 11. Juni 2019 

 
Siden sidst 
På de 2 sidste fællesarbejder blev der gjort en stor indsats, og skuret blev ryddet op, træerne stynet, 
grene fjernet, luet ukrudt, ordnet bag skuret, fjernet hegn osv…. 
 
Så er der afholdt et fint loppemarked, hvor der blev solgt en masse fine ting. Måske blev der også 
foretaget nogle gode handler. 
 
Operation murer arbejde (endegavle, skelmure). Bestyrelsens tålmodighed med at vente på mureren 
var opbrugt. Derfor har bestyrelsen siden sidst hentet nogle nye tilbud i fra nye murer firmaer. 
Af de tre tilbud er et blevet valgt og de har lovet at komme i juni måned, så det er meget snart og vi 
glæder os til at endelig få dette projekt bragt til ende. 
 
Fællesarbejde 
Det næste fællesarbejde bliver søndag den 16. juni klokken 13.00 ved fællesskuret. 
Så kan vi bagefter holde en lang fortjent sommerferie….. 
 
Haveaffald 
Nu i weekenden den 15-16 juni kommer der en haveaffaldscontainer. Her kan man så komme af 
med sit haveaffald. Man må ikke smide jord i containeren. 
 
Sankt Hans 
Husk Sankt Hans aften på bålpladsen. 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
 
Lade standere til elbiler 
 
Bestyrelsen kunne godt tænke sig at evaluere behovet samt tidshorisonten for opsætning af lade 
standere til el biler og plugin hybrid biler (dem der kan lades). Det vil tage flere måneder at få opsat 
ladere derfor kan det være godt at være lidt på forkant. Så vi vil bede jer om at svare på dette hvis 
det har interesse. 
 

 
 
Husnummer: _______ 
 
⬜ Vi vil ikke have elbil 
 
⬜ Vi skal nok have elbil inden for det næste år 
 
⬜ Vi skal nok have elbil inden for de næste 3 år. 
 
⬜ Vi ved ikke om vi skal have elbil 

Afleveres i postkassen i nr. 41 



OVERDREV NEWS 

Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2019 nr. 3 Den 11. Juni 2019 

 
Siden sidst 
På de 2 sidste fællesarbejder blev der gjort en stor indsats, og skuret blev ryddet op, træerne stynet, 
grene fjernet, luet ukrudt, ordnet bag skuret, fjernet hegn osv…. 
 
Så er der afholdt et fint loppemarked, hvor der blev solgt en masse fine ting. Måske blev der også 
foretaget nogle gode handler. 
 
Operation murer arbejde (endegavle, skelmure). Bestyrelsens tålmodighed med at vente på mureren 
var opbrugt. Derfor har bestyrelsen siden sidst hentet nogle nye tilbud i fra nye murer firmaer. 
Af de tre tilbud er et blevet valgt og de har lovet at komme i juni måned, så det er meget snart og vi 
glæder os til at endelig få dette projekt bragt til ende. 
 
Fællesarbejde 
Det næste fællesarbejde bliver søndag den 16. juni klokken 13.00 ved fællesskuret. 
Så kan vi bagefter holde en lang fortjent sommerferie….. 
 
Haveaffald 
Nu i weekenden den 15-16 juni kommer der en haveaffaldscontainer. Her kan man så komme af 
med sit haveaffald. Man må ikke smide jord i containeren. 
 
Sankt Hans 
Husk Sankt Hans aften på bålpladsen. 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
 
Lade standere til elbiler 
 
Bestyrelsen kunne godt tænke sig at evaluere behovet samt tidshorisonten for opsætning af lade 
standere til el biler og plugin hybrid biler (dem der kan lades). Det vil tage flere måneder at få opsat 
ladere derfor kan det være godt at være lidt på forkant. Så vi vil bede jer om at svare på dette hvis 
det har interesse. 
 

 
 
Husnummer: _______ 
 
⬜ Vi vil ikke have elbil 
 
⬜ Vi skal nok have elbil inden for det næste år 
 
⬜ Vi skal nok have elbil inden for de næste 3 år. 
 
⬜ Vi ved ikke om vi skal have elbil 

Afleveres i postkassen i nr. 41 



OVERDREV NEWS 

Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2019 nr. 4 Den 1. Juli 2019 

 
Siden sidst 
På det sidste fællesarbejde blev der gjort en enorm indsats, og folk var nærmest ikke til at standse.  
 
Vi havde som altid en hyggelig Sankt Hans hvor vi fik sendt heksen til Bloksbjerg. Bagefter var der 
lækre snobrød over gløderne. Stor tak til festudvalget for det fine arrangement. 
 
Fællesarbejde 
Det næste fællesarbejde bliver efter sommerferien….. datoer kommer senere. 
 
Sommerferie 
Til dem der er væk i længere tid er det en god ide at få naboerne til at kigge efter huset, og eventuelt 
ligge affald i skraldespanden. 
 
Murerarbejde 
I denne og næste uge går murerarbejdet i gang. Dette betyder at der vil blive opsat en del 
skurvogne, lifte og andet udstyr på parkeringspladsen foran fællesskuret. Alt dette vil stå der i nogle 
uger indtil arbejdet er afsluttet. 
Under arbejdet skal de benytte strøm såvel som vand. Dette bliver taget dels fra fællesskuret men 
også fra kontakter ude på området. Kontakterne på området virker kun når lyset i gadelamperne er 
tændt, derfor vil der være perioder hvor gadelyset er tændt midt på dagen. 
Det kan ske, at de vil opbevare noget udstyr i fællesskuret, så hvis der står noget nyt udstyr er det 
sikkert deres. 
Selve arbejdet vil blive udført i dagtimerne og det vil godt kunne larme og det vil give en del støv. 
Så man må lukke vinduerne og sætte musik på når dette sker. De vil beskære buske og træer der står 
op af endegavlene såfremt de er i vejen. 
Rækkefølgen af opgaverne er ikke forhåndsbestemt men vil blive tilpasset efter mandskab udstyr og 
vejr. 
Når gavle ud mod parkeringspladsen skal repareres vil der i dagene op til blive opsat en 
minestrimmel som tegn på at man ikke kan holde der. Hvem frygter ikke en tabt murerspand på 
bilens køler ….. 
 
Følgende arbejde er planlagt: 
2 stk. endegavle (syd vendte) kradses ud og pudses op. 
10 stk. endegavle (resten) bliver lappet hvor der er huller og enkelte sten skiftes, Det er værst i 
toppen af murene. 
12 stk. endegavle (alle) udkradses Rufakit (klistret sort stads) imellem tegl og mursten. I stedet 
fyldes med mørtel. 
3 stk. reparation af skelmure med skader. 
 
Der vil sikkert komme nogle uventede problemer undervejs, men dem må vi håndtere løbende. 
 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 



OVERDREV NEWS 

Ejerforeningen Sundby Overdrev  Årgang 2019 nr. 5 Den 4. September 2019 

 

Siden sidst 

Hvis nogen ikke har bemærket det, så var der en større brand på vores parkeringsplads i sidste uge, 

hvor 4 biler blev totalskadet. Foruden bilerne var der også skader på noget hæk, et af træerne samt 

asfalten. Foreningens forsikring er blevet informeret, og en aftale omkring udbedring af skaderne er 

ved at blive fundet. Branden skyldtes en fejl på en bil og var ikke påsat, og heldigvis kom ingen 

personer til skade. 

 

Fællesarbejde 
Vi er ikke helt kommet i gang med fællesarbejde, det skyldtes at vi gerne ville have færdiggjort 

murerarbejdet og fjernet skurvognen. Det næste fællesarbejde bliver søndag den 15. september 

klokken 13 ved fællesskuret. Derefter bliver det den 29. september og årets sidste fællesarbejde 

bliver den 27. oktober. 

 

Haveaffald 
Der vil blive bestilt en haveaffalds container til weekenden den 28. - 29. september. 

 

Midlertidig daginstitution 
Alle beboere skulle gerne have modtaget en skrivelse i deres e-Boks fra Københavns kommune 

vedrørende oprettelse af midlertidig daginstitution. Denne vil have ca. 160 børn og blive placeret 

ved de røde rækkehuse for enden af vores boldbane. Bestyrelsen vil indgive et svar på dette forslag, 

men opfordrer til, at andre også giver indsigelser. Formanden i de røde rækkehuse beskriver, at de 

ikke er positive over for byggeplanerne ovre ved dem, og de føler at de er blevet ført bag lyset. 

 

Murerarbejde 

Det er endelig lykkedes murerne at blive færdig med gavlene, og der skal lyde en stor ros til alle 

beboere, der stod det igennem, på trods af støj, støv, sprog vanskeligheder osv. Der mangler at blive 

repareret nogle skelmure, men det vil forhåbentligt bliver ordnet i denne eller næste uge. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 




