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Juletræer, gavepapir og 
andet affald efter jul 

For at det hele ikke skal ende i kaos efter jul 
og nytår med bortskaffelse af gavepapir, 
papkasser, juletræer og andet affald, bedes 
følgende overholdt:  
 

 

Gavepapir bedes venligst båret ned i den 
store container – og må ikke kastes ned i 
nedfaldsskakterne! 
 

Papkasser m.m. skal klappes sammen og 
lægges i pap-containeren. 
 

Tomme dåser og andet metalaffald skal 
lægges i metal-containeren. 
 

Hård plast skal i de containere til plast. 
 

Juletræer skal sættes i det tomme areal 
til højre for tørregården ved Knivholtvej 
6. 
 

Affaldssække kan hentes hos ejendoms-
ejendomsmesteren og må ikke indeholde 
dagrenovation. 
 

 

Reparation og 
vedligeholdelse m.m. 
 

Maling af opgange 

Maling af opgangene på Knivholtvej 11 og 13 
er i gang. 
 

Murværk 

Reparation af vægge i kældermellemgangene 
samt bagtrapper i blok 1 på Knivholtvej er i 
gang. 

 

Montering af låge 

Montering af låge er godt i gang og er næsten 
afsluttet. Husk når det er færdigt at der skal 
bruges gadedørsnøgle for adgang til den 
store gård. 
 

Cykelparkering 
Brug cykelstativerne, så ejendomsmesteren 
ikke skal fjerne cykler for at passe sit arbejde. 
 

 

Glædelig Jul 
og Godt Nytår 

 

 
 

Bestyrelsen ønsker alle beboere en 
rigtig glædelig jul og et godt nytår. 

 

Vi håber af det nye år bliver et godt år 
for både beboere og for foreningen. 
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