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Siden sidst 

Først skal der lyde et godt nytår til alle. 

Murerarbejdet, der blev udført sidste år, er endelig blevet færdigt. Der er desværre fundet nogle 

mangler, som ikke er helt i orden, og derfor er bestyrelsen i gang med at få et møde i stand med 

mureren. 

Den midlertidige daginstitution, der skulle ligge bag vores bebyggelse, er blevet droppet af 

kommunen, muligvis grundet bestyrelsens og jeres indsigelser. Vi har så desværre fået et par 

midlertidige skurvogne i stedet, som ikke just pynter. 

 

Storskrald 
Som de fleste nok har bemærket, har de ikke hentet vores storskrald. Vi har nu 2 gange bedt dem 

om at hente storskrald, men de har begge gange kørt igen med begrundelse af, at skraldet ikke er 

optageligt. Dette er sket selvom flere beboere og folk fra bestyrelsen har puttet affald i poser, 

sorteret det og gjort det optageligt. 

Da ikke dette var godt nok til, at de bare ville tage nogle af tingene, må vi nok indse, at det næppe 

kan lade sig gøre at få det fjernet af Affald København. 

Bestyrelsen må derfor henstille alle beboere til at selv bortskaffe det affald, man har sat ud, som nu 

stadig står på parkeringspladsen. Dette må meget gerne gøres senest søndag, da det ikke pynter, og 

da det ser ud til at blive mere og mere. 

Hvordan og om hvorvidt vi fortsat skal have Storskrald, må der tages stilling til i fremtiden. Det 

nuværende system virker ikke. 

Hvis nogen skulle køre forbi en genbrugsplads, må de gerne tage lidt ekstra affald med fra bunken. 

PS: Den vaskemaskine, der står på parkeringspladsen, vil måske blive taget med i morgen onsdag 

(hvis den er sorteret og optagelige af skraldemændene…..). 

 

Fastelavn 
Husk tilmelding til fastelavn. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 


