
  

 

Nyhedsbrev November 2020 
Ja så synes vi det var tid til et nyhedsbrev fra bestyrelsen, det er jo efterhånden længe siden det 

sidste brev. Det har jo været et mærkelig år, uden så mange arrangementer, håber 2021 kan 

bringe lidt flere arrangementer med sig. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vi har igennem dette år set at flere og flere er begyndt at lufte deres hund uden snor, og vi i 

bestyrelsen vil gerne henvise at der i vores husorden står at hunden skal føres i snor. Dette også 

selvom at man mener man har 100 % styr på sin hund, at man bare lige skal ned i hundegården, 

eller at ens hund ikke kan tisse eller lave lort med snor på. Der er mange grunde til ikke at sætte 

snor på sin hund. Men der skal snor på HVER gang man går ud ad sin dør med hunden. 

 Og når vi nu er ved hundene, kan vi lige så godt tage snakken omkring hundelortene som stadig er 

et stort problem. Det er ikke særlig lækkert at enten man selv/ens barn eller hund får trådt i en 

hundelort, og så tager det med hjem og får smurt ud på gulvet eller i gulvtæppet. Vi har en del 

holdere rundt i bebyggelsen, hvor der hænger gratis poser hvis man skulle havde glemt der 

hjemme, så der er endelig ikke nogen god grund til ikke at samle op efter sin hund. Så husk det nu 

på din næste gåtur med hunden. 

Når bestyrelsen går rundt med for at sætte beskeder op på opslagstavlerne, ser vi at der er rigtig 

mange der har opbevaringer i opgangene. Man kan også se at der er mange der har sko 

opbevaring på opgangene. Det er altså forbudt og virkelig farligt, hvis der skulle udbryde brand.  

Dette gælder også ting som man sætter til salg/afhentning 

Hvis man opbevarer ting nede i opgangen, og der kommer nogen igennem som synes det kunne 

være sjovt at sætte ild til det, så har vi pludselig en farlig situation. Hvis der så samtidig bliver 

opbevaret alt muligt uden foran sin dør, så dem der kommer løbende ned af trapperne kan vælte 

i, ja så er der endnu en farlig situation.  

Tænk jer nu om og smid jeres ting ned i jeres kælderrum, og så kan folk der vil købe det/hente det 

komme der ned. Alt det der bliver opbevaret på opgangen, foran ens dør skal ind og stå i 

lejligheden. Hvis ikke i har plads til at opbevare jeres sko/rulleskøjter og hvad man ellers kan finde 

på at stille ved sin dør, skal enten opbevares i ens gang, og er der ikke plads der har i alle en altan 

eller have og opbevare det i. 

Der var på et tidspunkt et opslag på Facebook omkring, at der var folk udefra der kom og smed 

affald i vores container. Dette skal vi gerne have stoppet så vi i bestyrelsen vil anbefale at man 

skriver nummerpladen ned, evt. taget et billede og går ned til Rene med oplysningerne. Man kan 

også forsøge at snakke med dem der kommer, om at de ikke er velkomne her men man skal gøre 

det på en pæn måde, og ikke true dem så det ender ud i noget forkert.  



  

 

Via vores huslejepenge går nogle af dem til renovation, det er en pris vi har fået fra 

vestforbrændingen for et bestemt antal mængde affald. Hvis vi så pludselig begynder at have 

mere mængde affald, på grund af folk begynder at bruge vores container, kan vi komme ud i at 

huslejen stiger, fordi prisen hos Vestforbrændingen også stiger.  

Dette gælder også hvis ikke vores affald er sorteret rigtigt, det koster os også ekstra penge. Så 

husk at pap skal ned til pap, og restaffald skal i de sorte containere rundt i bebyggelsen. Møbler, 

Pap, Kaninbure, gulvtæpper og hvad man ellers smider ud, skal ikke i de sorte containere. Hvis 

man er i tvivl hvor tingene skal hen, så ring til René eller hiv fat i en gårdmand, så kan de hjælpe jer 

med det. Det er ikke vores gårdmænds opgaver at kravle rundt for at sortere affald, og kører rundt 

med det der bliver stillet på opgangene eller ved siden af containerne. Så husk at sortere jeres 

affald. 

Vi ved alle at der er pladsmangel til vores cykler, i cykelskurene rundt om i vores bebyggelse. Vi vil 

gerne opfordre folk til at stille deres cykle ned i cykelkælderen, hvis det er en cykel man ikke 

bruger hver dag. Samtidig vil vi gerne henstille til at man ikke parkere ens knallert inde i skuret, 

men sætter den ved siden af. Håber at det kan hjælpe lidt, og at næste gang der bliver 

cykelindsamling at det også vil give lidt plads. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nu er der jo ikke særlig længe til jul, og alle ved jo efter jul kommer nytår og det medbringer 

fyrværkeri.  Vi vil gerne i bestyrelsen allerede nu få folk til at huske på, at det ikke er alle der er 

stor fan af fyrværkeri, det gælder både børn, voksne og vores firbenede husdyr.  

Er der en mulighed for at man trods alt indordner sig efter loven, og venter med at fyre af til den 

dato man må, og stopper igen når man skal det. Det kunne også være dejligt at man måske ikke 

fyre af på det tidspunkt, hvor der er flest ud og luft deres hunde, hvilket normalt er omkring 16-17 

tiden, og igen ved 21-22 tiden.  

Hvis man lader sine børn fyre fyrværkeri alene, så skal man måske lige fortælle dem regler, om at 

man ikke smider det efter hinanden eller andre mennesker. Håber på jeres samarbejde i dette. 

Med hensyn til julen, vil der komme en konkurrence omkring oppyntning af altan/have, der vil 

være forskellige kategorier og der vil være gevinster i hver kategori. Der vil snart komme en seddel 

ud til jer alle, hvor der vil stå hvordan det hele vil forgå. Dette var kun til info så i kan nå og få købt 

lys og pynt ind       

Så krydser vi alle fingre for at 2021 vil blive et bedre år, så vi igen kan lave nogen ting sammen og 

hygge os igen. 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen 


