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Kære beboere. 
 
 

Informationsbrev, dec. 2015 
 

Affald 
Desværre må vi gentage os selv. Der er stadig nogle beboere, som ikke kan eller vil følge §1 i Husorde-
nen.  

 Affaldsskakten må KUN benyttes til tørt affald, der er forsvarligt indpakket. 

 Vådt og tungt affald må IKKE kastes i skakten, men skal bæres ned i kælderen og anbringes  
i affaldsstativet med grønt låg. 

 Flasker, glas, aviser, reklamer m.m. skal lægges i de dertil beregnede containere, som er  
opstillet af kommunen i begge ender af bebyggelsen. 

 Storskald skal deponeres i henhold til skiltning i containergården. 

 Kemikalier, maling, håndvaske, toiletter og byggeaffald mm. skal afleveres på kommunens  
genbrugsplads. 

 
Det formodes, at det er et mindretal, som ikke kan følge forskrifterne. Bestyrelsen finder det dog ikke 
rimeligt, at vores personale dagligt skal finde glas og madrester, der ikke er korrekt indpakket. 
 
Konsekvensen bliver, at de omtalte skakter lukkes. For at udgå lukning af skakter, henstiller bestyrelsen 
på det kraftigste til at foreningens forskrifter bliver fuldt. 
 

Skraldeposer  
Skraldeposer forsvinder med en voldsom hast, en hast som ikke holder trit med den mængde af affald, 
der produceres i en forening som vores. 
 
Derfor vil der, som forsøgsordning, ikke længere ligge skraldeposer fremme. Disse kan i stedet for af-
hentes i kontorets åbningstid.  
 

Hjemmeside 
Denne er ved at blive opdateret, hvor fokus bla. vil være på tilgængeligheden af dokumenter. Det forven-
tes, at den opdaterede udgave af hjemmesiden vil være i luften pr. jan. 2016. 
 

Stort og småt fra foreningen 
Foreningens personale er ved at være færdige med opsætningen af skilte. Der er fortsat nogle få mang-
ler, som vil blive udbedret hurtigst muligt. 
 
Vi har fået vores ”borde- og bænkesæt” sat ned i kælderen. Disse vil blive gennemgået, repareret og 
eventuelt malet i løbet af vinteren. Således, at de vil være klar igen til næste forår. Derudover vil der bli-
ve suppleret med yderligere nogle sæt, - således at vi kan få dækket behovet for ”borde- og bænkesæt” 
i foreningen. 
 
Personalet har brugt megen tid på at få ryddet op efter stormen Gorm, - og som der tidligere er blevet 
informeret om; blev det til 6 væltede træer, nogle løse tagrender og et par andre småting mere. De fleste 
træer er nu skåret ned af vores egne folk, - men der er lige et par enkelte opgaver til vores eksterne 
gartner. 
E/F har i øjeblikket en dialog kørende med leverandøren Ruko, - i det vi gerne vil sikre os, at dette ikke 
gentager sig. Resultatet af disse drøftelser kendes ikke endnu, men mere information vil tilflyde herom. 
 
Vi håber, at I alle har bemærket, at der er blevet indkøbt og opsat juletræer med lys i. 
 
Glædelig december 

Bestyrelsen 


