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Siden   sidst   
Først   og   fremmest   vil   vi   starte   med   at   ønske   en   god   sommer   til   alle.     
Den   udskudte   generalforsamling   blev   afholdt   på   parkeringspladsen.   Desværre   var   vejrguderne   ikke   
helt   med   os   men   det   lykkedes   heldigvis   at   få   gennemført   det   hele.   
Generalforsamlingen   besluttede   at   foreningen   skulle   anskaffe   en   hjertestarter.   Denne   er   nu   bestilt   og   
bliver   leveret   i   næste   uge.   Derefter   bliver   den   opsat   nede   på   fællesskuret,   således   at   der   altid   vil   
være   en   hjertestarter   i   nærheden   såfremt   det   skulle   blive   nødvendigt.   
Flere   beboere   har   bemærket,   at   der   er   kommet   hul   i   asfalten   ved   nummer   65   og   begyndende   hul   ved   
indkørslen   til   vores   område.   Dette   samt   skader   fra   nogle   rødder   vil   blive   renoveret   her   i   efteråret   så   
alt   er   smukt   og   fint   igen.   
  

Slut   med   storskrald   
Siden   sidste   Overdrev   News   har   vi   haft   et   forsøg   med   storskrald.   Det   blev   desværre   ikke   nogen   
succes,   og   Bestyrelsen   har   set   sig   nødsaget   til   at   droppe   at   have   fælles   storskrald.   Dette   skyldes   at   
alt   affaldet   skal   være   sorteret   og   stablet   korrekt.   Dette   har   været   umuligt   at   imødekomme   til   
Københavns   Kommunes   tilfredshed.   Og   vi   kan   derfor   ikke   længere   have   fælles   storskrald.   Det   
betyder   at   man   selv   for   fremtiden   må   fragte   større   affald   ned   til   den   lokale   genbrugsstation   i   
Vermlandsgade.   
  

Haveaffald   
Der   bliver   leveret   en   haveaffaldscontainer   den   9.   oktober,   således   at   man   kan   få   gjort   klar   til   
vinteren   og   nogle   af   foreningens   træer   kan   beskæres.   
  

Fællesarbejde   
Det   lykkedes   at   få   startet   op   igen   på   fællesarbejdet,   og   der   blev   leveret   en   god   indsats   af   alle.   Der   
blev   blandt   andet   renset   kloakker,   stynet   træer,   luet,   ryddet   troldesti,   fjernet   buske,   ordnet   bede,   
slået   græs,   klippet   hække   og   meget   mere.   Fantastisk   indsats   af   alle.   Desuden   er   det   gamle   sandkasse   
bed   foran   nummer   73   blevet   opgraderet   af   nogle   af   beboere   der   bor   ud   til.   Det   er   blevet   meget   flot   
og   man   bør   unde   sig   selv   at   gå   forbi   og   se   det.   
Årets   tre   sidste   fællesarbejder   bliver   henholdsvis   den   29.   august,   den   19.   september   og   den   10.   
oktober.   Vi   mødes   ved   skuret   klokken   13.00,   hvis   man   ikke   kan   komme   eller   ønsker   at   arbejde   på   et   
andet   tidspunkt   så   aftales   dette   bare   med   en   fra   bestyrelsen.   
  

Med   venlig   hilsen   
Bestyrelsen   


