
  

 

Nyhedsbrev Marts 2022 

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

sidste brev. Det har været en mærkelig tid med alt dette Corona virus, og usikkerhed for hvor det 

skulle ende. Men nu ser det da ud til at vi kan komme godt i gang igen. 

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

Vi har igennem et stykke tid, 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 nu hvor vi 

nærmere os forår og sommer, og vi begynder at færdes mere ude i området, men dette gælder 

selvfølgelig hele året. HUSK nu at samle jeres hunds lort op, både fordi det ikke er 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. Men vores hunde kan også blive syge med mange forskellige 

sygdomme via hundelorte, og nogen af dem kan faktisk have dødelig udgang, så lad os nu samle 

op efter os selv. 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. 

Husk også at komme og registrere jeres hunde og katte hos bestyrelsen 

Når bestyrelsen går rundt 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, tingene skal ikke stilles i opgangen til afhentning, 

selvom man skriver man går ned med det senere på dagen. Hvis I vil sælge eller forære tingene 

væk, så skrive hvornår i stiller det ned de rette steder så kan folk selv hente det der. 

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, må i bruge jeres altaner eller haver det skal ikke stå på opgangene. Dette 

gælder selvfølgelig også cykler/løbehjul, barnevogne og pynteting som man kan finde i opgangene. 



  

 

 

Nu har vi efterhånden været i gang et stykke tid med at sortere vores affald, og indtil videre lyder 

meldingerne at det går ok. Det er stadig meget tidligt i forløbet, og at det går ok kan vi jo godt gøre 

til at det går helt perfekt. 

Hvis I stadig er i tvivl om hvor tingene skal hen, er der hjælp at hente på denne side 

www.vestfor.dk/om-affald-og-energi/tips-og-tricks/saadan-sortere-du-dit-affald/ 

Husk at hvis ikke vores affald er sorteret rigtigt, vil det koste os også ekstra penge. Så husk at 

sortere rigtig, 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.  

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 går der ikke lang tid før det er varmere i vejret, og vores børn begynder at være ude og lege 

igen. Vi i bestyrelsen er gået i gang med at finde alternativer til hoppepuden, ikke en let opgave 

som vi ellers troede da trampolin også skal pakkes ind og søges tilladelse til. Men vi har ikke givet 

op endnu. 

Der vil de næste par mdr. komme lidt arrangementer man kan melde sig til. Vi skal gerne have 

afsluttet vores male projekt med pladerne til opgangsdørene. Og juni mdr. bliver der holdt børne 

løb hvor børnene kan løbe enten 2 og 4 km og der vil være lækkerier til dem der deltager i løb, så 

det er bare i gang med at gøre løbeskoene klar til juni, den dag vil der også blive afholdt 

børneloppemarked. Ja og vi skal selvfølgelig også have vores sommerfest til august. Vi vil også 

prøve at få Nabo Hjælp ud og holde et foredrag, om hvordan vi kan hjælpe hinanden her ude i 

utrygge tider, men vi opfordre jer også til at læse på deres hjemmeside. Så der kommer til at ske 

lidt de næste par mdr.  

Det var alt fra bestyrelsen for denne gang, og så krydser vi fingre for at vi holder samfundet åbent 

og kørerne fra nu af, så vi kan leve normalt igen. Men pas nu stadig på hinanden. 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen 


