
G ru ndejefforen i ngen Kettehol m

Nyhedsbrev fra bestYrelsen'

Affaldssituationen

Bestyrelsen føler at det er igen er ved at være tid til at ridse reglerne for hvordan beboerne i Ketteholm

kan komme af med deres affald'
Det er desværre konstateret, at nogen har glemt hvordan affaldet skal håndteres'

Haveaffard skar bundtes eiler rægge s i papirsækkeog hensættes på pradsen til haveaffald ved

vendepladsen. Det er ikke tilladt uilæggl haveaffald i plastsække, Når affaldet er i plastsække bliver de

ikke fjernet.

Elaskecontainerene er kun til tomme flasker - så derfor ikke andet glas, tomme marmeladeglas,

. .ieglas osv.

Alt brændbaft affald skal i den blå container. Det gælder også kasserede havemøbler i plast og andet

brandbart affald. Lad være med at stille det i rummet til jernaffald'

Jern og springmadrasser skal i rummet ved containeren. Intet andet' Rummet er ikke beregnet til

brugte bil batterier eller malingrester, Vi har konstateret at en eller anden har smidt 3 batterier - en hel

forrude til en bil og andre resJrvedele til biler i rummet - det er noget svineri og det er ikke

grundejerforeningens opgave at sørge for at bortskaffe disse effekter'

Aviser lægges i de 2opstillede containere. Læg nu aviserne og ugeblade i containerene og lad vaere

med at stiliJen plastpose ved siden af med dine brugte aviser.

Trådcontaineren er beregnet til pap og intet andet'

Køkkenaffald kan lægges i de opstillede stativer. Når nu posen i stativet er fyldt så lad være med blot

at stille din affaldspose ved siden af - det er noget svineri og der er andre som skal rydde op efter dig'

len for de sidstå 3 uger er affaldsposerne blevet så fyldte at renovationen ikke tager affaldssækken

med - så derfor tæ oiånald med hjem igen - der er renovation hver fredag, hvor der kommer nye

poser på. så kan d-u komme af med dit elistra køkkenaffald. Hvis situationen ikke bliver bedre vil

bestyrelsen overveje om denne ekstra service fortsat skal bestå'

prøv at efterleve disse enkle regler og vær med til at Ketteholm ser ordentligt ud. Når du efterlever

reglerne er du også med til at nedbring e åmkostningerne i grundejerforeningen - for nogen skal io

nJnå det affald'som blot efterlades og anbringes i strid med reglerne'

Trillebøre.

Grundejerforeningen råder over 3 trillebøre' Vi er klar over at den ene altid er punkteret' men vi

arbejder på at få monteret massive ringe på den' Derfor er der kun 2 som er i brugbar stand' Der er

som sådan ikke nogen regler for, hvadlrillebørene kan anvendes til. Desvaerre har vi konstateret, at

trillebørene ikke stilles på plads efter at vaere brugt. PrØv at stille trillebøren tilbage på plads lige så snart

Ju har brugt den - så kan det vaere den er der næste gang du skal bruge den'
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Løse hunde og katte.

rrer er desværre stadig løse hunde på området'
_anske kort skal hunåe være i snor når de færdes på området. Vi har tidligere skrevet til jer om

problemet. Det har i vid udstrækning hjulpe! men der er desværre nogen som ikke vil eller evner at

holde sin hund inde På eget område.

Sandkasser

Sæsonen for børnenes leg i sandkasserne nærmer sig. Sandkasserne skal derfor tømmes for sand'

Derfor kan der hentes runO i sandkasserne til hvilket som helst formål. Bare gå til den.

Aktivitetsdag

Der afrroldes aktivitetsdag søndag den 28. maj 2Oo0 kl. 1258 til kl. 1700. Mød op og giv en hånd

med så området kan freristå paent og ryddeligt. Bestyrelsen har efter forslag på generalforsamlingen

besluttet at beløbet for at give en hånd'med hele aktivitetsdagen sættes op til kr: 200,00. Vi håber på

denne måde at få flere til at komme til aktivitetsdag'

r{edrørende placering af fodboldmål :

Grundejerforeningens bestyrelse har modtaget en klage over fodboldmålenes placering' Der er givet

udtrykior, at målene til stadighed er placeret på det samme areal'

io' åt undgå utilfredshed hoJforeningens beboere og for at skåne græsplænerne/ er det besluttet

(igen) at lave en fordelingsplan for målenes placering'

De 3 store græsarealer, åer er placeret mod Avedøre Havnevej er istand^til at opfylde krave-ne til

foreningens'fodboldspiliende unge. Det er planen at målene er placeret på hvert areal 6n måned ad

gangen efter følgende Plan:

1. areal (placeret mellem husene 47 og 73) i marts, Juni, september og december'

2. areal (placeret mellem husene 72 og 99) i januar, april, juli og oktober'

3, areal (placeret mellem husene 99 og 129) ifebruar, maj, augustog november'

Det er bestyrelsens og de omkringboende håb, at denne plan vil blive overholdt'

Vedligeholdelse af legePladser

. forbindelse med at der ikke er valgt et legepladsudvalg på generalforsamlingen er det bestyrelsen som

skal føre tilsyn med legepladserne på området'

I den anledning vil vi jeine have oplyst, såfremt du bemærker defekte legeredskaber eller

legeredskaber som trænger til vedligeholdelse'

Der bliver indkøbt ny" rål til fodboldmålene. Bestyrelsen håber at du vil vaere med til at fottælle dine

børn at de skal benyfte legeredskaberne så de ikke ødelægges og at de ikke skal klatre i de nye net på

målene.

Bep I a n tn i n g mod g ru ndejerforen i ngens fællesa rea ler.

Bestyrelsen skal hermed anmode om at beboerne vedligeholder deres haekke som vender ud mod

grundejerforeningens arealer. Flere steder er haekkene blevet så kraftige at de godt kunne trænge til en

studsning. Som rettesnor for, hvor tyk hækken kan vaere kan det oplyses, at lygtepaelene står på

grundejerforeningens arealer. Det skal således være muligt for evt. reparatør at kunne komme til

lygtepælen fra fael lesarealet'

Med venlig hilsen og ønske om en god og solrig sommer

Bestyrelsen


