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Storskrald 
Der vil være afhentning af storskrald d. 25.-26. april. 
Som tidligere vil der blive sat skilte op, der anviser hvor tingene skal placeres, 
men som noget nyt vil det denne gang ikke være på P-pladsen, men på græsset 
bag ved boligerne nr. 57 og 59. 
Flytning af opsamlingssted er foretaget fordi afhentning af storskrald er flyttet 
fra mandag/tirsdag til onsdag/torsdag og der derved vil blive optaget  
3 til 4 P-pladser i op til 6 dage. 
 
Se venligst det vedhæftede bilag - ”Hvad er storskrald?” 
Vi skulle gerne undgå, at der bliver hensat noget, som IKKE bliver afhentet. 
 
Havedag og ekstraordinær generalforsamling 
Vores forårshavedag er i år søndag d. 6. maj kl. 10. 
Vi håber at se alle andelshavere denne dag - også fordi der i forbindelse med 
havedagen vil blive afholdt en ekstraordinær generalforsamling vedr. valg af 
fremtidige farver på vores udendørs træværk og nye udhæng over vores 
hoveddøre. 
Indkaldelse vil blive omdelt. 
 
Maling og reparation af alt udvendigt træværk 
På den ordinære generalforsamling i efteråret blev det enstemmigt vedtaget, at 
alt udvendigt træværk skal males af en professionel maler. De andelshavere, der 
har udestuer skal dog selv sørge for/bekoste at disse bliver malet, men 
foreningen stiller maling til rådighed. 
 
Inden maleren går i gang vil evt. skader på skure og hegn blive udbedret. Da 
foreningen igennem årene ikke har haft noget at gøre med opsætning af 
havelåger, vil disse ikke blive efterset af tømreren. Har man en havelåge, der 
trænger til at blive repareret, er det en god idé at få dette gjort, inden maleren 
går i gang. Man kan evt. prøve at indhente tilbud fra firmaet, der ordner vores 
skure og hegn. 
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Det er tømrerfirmaet Wolff Svendsen A/S og de påbegynder eftersyn og 
reparationer mandag d. 23. april om morgenen. Det kan være, at de i forbindelse 
med reparationerne får brug for adgang til de enkelte skure, som derfor ikke må 
være aflåste. 
 
Vi vil gerne i denne sammenhæng også gøre opmærksom på, at foreningen er 
underlagt en lokalplan og at man ikke kan ændre på hegn eller hæk uden at 
involvere bestyrelsen.  
 
Næste bestyrelsesmøde 
Bestyrelsen har deres næste møde mandag d. 30. april. 


