
Grundej erforen ingen Kefteho lm

Nyt f ra bestyrelsen......

Storoffcld og andet offald

Ff oskecontoine?i

Vi hor med stor glede konstoteret, qt f loskecontoineren nu benyttes efter de

retningslinjer, som vi sendte ud tidligere. Det er konstruktiW of medlemmerne gerne

sef v vil v@re med til, of vi kqn bevare denne ordning til stor gle.de for olle. Det er
dejligt og vi håber det kqn fortsætte sådqn.

Storoffold:

Vi hor kontoktet Hvidovre Kommune for ot få oplyst, hvordqn vi skol forholde os med

hensyn til den blå contoiner og storoffqldsrummet.

Med hensyn til den blå contqiner skol vi onmode om bliver onvendt efter følgende
retningslinjer:

. Alt bræ,ridbort kon kommes i contoineren herunder træ, -
plast - pop og ligende.

. Det eneste som stort set ikke må komme i contoineren og

som skol henstilles i storoffoldsrummet er
springmodrosser(som ikke kon gå i kve,rnen på

f orbrændingsonstolten), jernof fold, moli ngrester ,

bygni ngsaf fold og havefliser.

Den blå contoiner tømmes hver torsdog og storoffoldsrummet tømmes for jern,
torsdog i de lige uger.

Køkkenoff ald le.gges i de opstillede offoldsstotiver. Disse stqtiver tømmes hver
fredog.
Alle affoldsordninger hqr fqst tømningsdog, hvorfor vi gerne vil oppellere til
medfemme?ne om ikke ot henstille offold ved den blå contqiner eller
offqfdsstotiverne, hvis der ikke lige er plods til jeres qffold lige netop den dog, hvor



f hor besluttet ot offoldet skol bort. Ver derfor med til ot holde området pe,nt og
togoffoldet med hjem ogprøv igen når contoinereneller offoldsstotivet ertømt.

Sandkasser:

Sondkosserne skol tømmes for sond så vores unger kon få noget rent sond ot legei
her til sommer. Hvis der e? nogen som kon bruge det sqnd, som nu er i sqndkosserne
er I meget velkommen til ot tage det.

Aktivitetsdog:

Grundejerf oreningen ofholdt qktivitefsdog søndog den 25. opril 1999, hvor vi gik i

gong med ot mole treve,rket i corportene. Vi blev desve.rreikkefæ.rdige. Vi hor
derfor set os nødsaget til ot ofholde endnu en oktivitetsdog for ot nå det sidste.
Denne oktivitetsdag er fostlogt til:

5ØNDA6 DEN 6. JUNr 1999 kt. 1258

Vi vil gerne opf ordre til ot du møder op denne dag og giver en hånd med så vores
område kon fremstå velholdt o9 pe,nt.
Vi skql noturligvis ikke glemme of naavne, of der til olle som møder op og giver en hånd
med vif blive "belønnet" med kr: 100,00.
Ve,r med og få enhyggellg dag sommen med din nobo.

Husk olle er velkommen såvel ejer som lejer og glem ikke ot der er ølpouse hver hele
time.

Vejbump:

Vores vejbump er ved ot gå i stykker og skol reporeres. Det er en stor udgift så, hvis
nogen of grundejerforeningens medlemmer kender nogen som kon ?eparere bumpene
eller hor gode kontokter til et firmo som kon udføre sådon et stykke orbejde til en
fordelogtig pris vil vi meget gernehørefra jer.

Med venlig hilsen og på gensyn

BEsTYRELsEN


