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Loppemarked i afd. 28-30

Lørdag den 24. maj afholder vi igen et lille hyggeligt loppemarked. Vi

forventer at starte kl. 10 og slutte kl. 14. Vi har valgt at ligge det samme

dag som Bellahøj kræmmermarked, da der vil være rigtig mange mennesker i

området, og der har været flere forslag om dette. Det er gratis at deltage, og hvis du vil

have en stand-plads, kan du give besked til Angeliya på tlf: 7110 0809. Mere information

mht. opstillingssted, evt. aflysning, mm. vil forekomme på opslagstavlen ved kontoret

senest fredag den 23. maj kl 12. (alt efter hvor mange tilmeldinger der er, vejrudsigten,

osv.). Vi håber på dejligt vejr og en hyggelig dag for hele familien :)

Affald

Bestyrelsen vil på det kraftigste opfordre alle beboere i afdelingen til at

sortere sit affald og komme det i de respektive containere der er stillet op i

vores gårdmiljøer. Vores gårdmænd bruger hver dag rigtig meget tid på

flytte rundt på beboeres affald så det havner i de rigtige containere, tid som

ellers kunne have brugt til noget mere fornuftigt.  Bestyrelsen vil gerne her henvise til

den folder der er blevet husstandsomdelt  fra Københavns kommune, hvor det er

beskrevet hvordan man skal sortere sit affald.

Kompost

Et stort suk fra vores gårdmænd!!!

Kompostbeholderen der står ved siden af materialegården bliver desværre

fyldt med kattegrus, husholdningsaffald m.m. som den er ikke er beregnet

til. Den er bygget til grønt affald fra de grønne områder i vores bebyggelse

og må kun benyttes af vores gårdmænd. Bestyrelsen og gårdmændene vil derfor

henstille til beboerne om at overholde dette. På forhånd tak.

Porte

Der har været en del henvendelser vedr. portene som ikke lukker godt nok.

Bestyrelsen har som skrevet i sidste nyhedsbrev sat pumper op til

erstatning for motorerne. Bestyrelsen ved godt at det ikke er den mest

optimale løsning og den undersøger alternativer. Da det i sidste ende drejer

sig økonomi og det er penge der skal findes på indeværende årsbudget, ser det ikke alt

for lyst ud. Bestyrelsen arbejder dog fortsat på at finde en løsning.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen


