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Nyhedsbrev :

Affaldssituationen :

De fleste har nok opdaget at 3 stk. skraldestativer til køkken affald er fjernet, og nogle har

måske også opdaget at der er kommet en ny og stører container i stedet, og denne er pt.

placeret i storskralderummet. Dette er endnu et forsøg på at undgå at skraldemændene
undlader at tage skraldet med når de er overfyldte. Der er med jævne mellemrum beboer
som glemmer reglerne omkring køkkenaffald og storskrald, så derfor vil vi tage dem en

gang til :

Køkkenaffald:
Skal i den nye grønne container som må fyldes til kanten, dog ikke mere end at låget kan

lukkes ( så undgår vi rotterne )

Storskrald :

I den blå container på p-pladsen må der smides alt brændbart, også plastmøbler hynder,

skabe, døre m.m. Indeholder noget af dette større metaldele skal dette fjernes eller stilles i

storskralderummet.
Springmadrasser oq liqnende må under inqen omstændiqheder komme i containeren,

dette er sket en gang i år og kostede grundejerforeningen 2500,00 kr.

Div. affald :

Fliser, keramik, glas / ruder, malerrester, og lignende samt metal skal stilles i storskralde-
rummet. ( prøv at stille det så der også er plads til den næste )

Aviser i aviscontaineren, og pap skal itrådcontaineren.

Flaskeordning :

Vi har fået ny aftager af vores flasker (den forrige havde det lidt svært med betalingen) så

nu får vi mere for vores flasker og en opgørelse efter hver afhentning. Men skal vi fortsat
af med vores flasker må vi også stramme op her.
Der må kun komme vin oq spiritusflasker i containeren, og ikke syltetøjsglas,
ketchupflasker og andre glas ting.

Et sidste hjertesuk :

Hold øje måd om de firbenede taber noget når i går tur med dem, og fiern det så, det er
ærgerligt hvis alle hunde / katte skal lægges for had fordi der er "smuttere" ind i mellem.
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Div. :

Vi er desværre med mellemrum plaget af tyveri, sidst har vi mistet en trillebør, og hvad

værre er, vores græsslåmaskine / traktor er også fjernet og flere beboer har mistet

nummerplader få deres biler. Så hvis nogle ser, eller har set noget vil vi gerne hørefra jer.

Vi er i gang med at opsætte ekstra lamper i carportene og håber at blive færdig med dette

inden nytår.

Det Grønne Udvalg :

"De Grønne" har igån i år gjort et stort og godt stykke arbejde, så vores arealer fremstå

pæne og ordenligå, så tat<iitjer. Det er vores håb at de har gejsten i behold til næste år.

Bestyrelsen


