
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nr. 2 - Marts 2001 
 
Rod og kaos:  
Bestyrelsen har konstateret, at der er ganske meget rod, oplagring og i det hele taget kaos – 
både i vores opgange og i vores kældre. 
 
Derfor: Ryd op efter Jer. Alt der ikke er fjernet senest søndag den 25. marts 2001  vil blive fjer-
net og destrueret – det være sig møbler, sko, cykler eller barne-/& klapvogne. 
 
Vaskerierne:  
Og mens vi er ved det: Kunne I ikke rydde op efter Jer i vaskerierne ? I synes vel heller ikke 
selv, at det er specielt lækkert at komme ned til maskiner, der flyder med både vaskepulver og 
skyllemiddel på toppen eller papir-, skod- og askeaffald på gulvene. 
 
Storskrald:  
Det gik jo ganske godt med den container, der var anbragt på cementen i weekenden 3.-4. 
marts d.å. Den blev fyldt op ganske hurtigt. 
Men: Det er altså ikke særlig smart, at der allerede dagen efter står en sofa placeret i gården. 
Den slags kan godt undgås. Lige netop i den forbindelse må det allerede om søndagen have 
været klart for den beboer, der har placeret sofaen, at den skulle kasseres, så – en anden gang: 
Sørg nu for, at affaldet bliver kasseret, inden  containeren er fjernet. Der vil blive holdt øje med 
placeringer i gården, og hvis vi ser, hvem der placerer den slags, vil vi sørge for, at affaldet bli-
ver fjernet for vedkommende beboers egen regning. 
Der vil snart blive stillet en ny container op, og så håber vi, at der ikke sker den slags "fejlplace-
ringer" næste gang. 
 
Traktorkørsel – snerydning:  
Bestyrelsen vil anmode samtlige forældre om at fortælle deres børn, at det er ganske farligt at 
springe ind foran en kørende traktor, der i forbindelse med snerydning sprøjter. Det lyder selv-
følgelig ganske morsomt, men der et meget stort problem forbundet med netop dette, idet den 
person, der kører traktoren, ikke har nogen mulighed for at se børnene, og dette kan nemt med-
føre, at et eller flere at de springende børn kommer til skade. Det ønsker hverken traktorfører, 
bestyrelse og vel nok heller ikke forældre skal ske. 
 
Knallertparkering:  
Vi har fået et knallertskur. Derfor skal det hermed pointeres, at de knallerter, der stadig er par-
keret i kældrene, skal placeres i dette knallertskur. Husk at hente en nøgle til skuret på kontoret. 
Den koster en gang for alle 50 kr., og der er et depositum på 100 kr., som man selvfølgelig får 
tilbagebetalt ved aflevering af nøglen. Der er her tale om en meget billig leje for at få sit køretøj 
placeret i gadehøjde og låst inde i et skur. Til sammenligning koster det ikke mindre end 70 kr. 
pr. måned at parkere i carportene. 
 
 

Med venlig hilsen 
BESTYRELSEN 


