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Hjertestarter 

Sidste år var der nogle friske andelshavere fra A/B Aspehaven og A/B Birkehaven, 

der ved at deltage i Hjerteforeningens landsindsamling skaffede os en hjertestarter. 

Med i pakken fra Hjerteforeningen var også en et-årig ServicePlusaftale, der er 

nødvendig for altid at have et funktionsdygtigt apparat. 

Søndag d. 30. maj er der atter indsamling for Hjerteforeningen og hvis vi i år kan 

være bare mindst 4 indsamlere, vil vi kunne indtjene et ekstra års gratis 

ServicePlusaftale. 

Vi håber derfor på, at der er et par stykker for hver forening, der er villige til at 

afsætte et par timer denne dag i en god sags tjeneste. Er man frisk på det, skal man 

tilmelde sig på 

https://deltag.landsuddeling.dk/hjertestarter/2756 

og selv vælge en indsamlingsrute. 

 

Legepladsen 

Takket være Henrik, Ole og Birgitte fra haveudvalget fik vi lynhurtigt taget det gamle 

legestativ ned - godt gået af de tre! - så gartneren kan komme til. Vi forventer, at han 

kommer inden for de næste par uger. 

  

Fuger i badeværelserne 

Fugemanden er i fuld gang. Han startede som planlagt i tirsdags. Skal han skifte alle 

fuger i et badeværelse, vil han kunne nå 2 boliger på en dag. Da det ikke er sikkert 

alle skal have skiftet alle fuger, er det svært at beregne præcist, hvornår han vil 

komme i hvilke boliger, men I skal nok blive løbende orienteret af Lilli og/eller 

Karen. 

https://deltag.landsuddeling.dk/hjertestarter/2756
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Afhentning af storskrald 

Der er afhentning af storskrald d. 12.- 15. april. Der vil som vanligt blive sat 

sorteringsskilte op på græsset bag nr. 59. 

 

Afhentning af haveaffald 

De samme dage (d. 12.- 15. april) er der også afhentning af haveaffald. 

Dette skal placeres ude på rabatten på selve Birkehaven - til venstre, når man kører ud 

fra vores forening (bag carportene). 

Ifølge kommunens anvisninger må haveaffaldet ikke lægges ud før d. 10. april, det 

skal kunne tages med en grab og må under ingen omstændigheder være puttet i 

plastikposer eller andet. 

 

Næste bestyrelsesmøde 

Bestyrelsens næste møde er mandag d. 3. maj 2021. 


