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Ny andelshaver i nr. 41 

Et stort velkommen til Kristina Hagel, der d. 1/1 2022 overtog andelen efter Kasper 

og Louise. Vi håber, at Kristina bliver glad for at bo i foreningen. 

 

Afhentning af storskrald 

Der er afhentning af storskrald d. 17/1. Der vil som sædvanlig blive sat 

sorteringsskilte op på græsset bag boligen Birkehaven 59. 

 

Beskæring af træer 

I sidste uge blev der beskåret træer på fællesarealet - det drejer sig om 5 egetræer 

(bl.a. det på P-pladsen) og et kirsebærtræ. I bestyrelsen er vi rigtig tilfredse med 

resultatet. Ifølge firmaet er det nødvendigt med beskæring hvert 3.-5. år alt efter, 

hvordan somrene bliver. Det er sat ind i foreningens vedligeholdelsesplan. 

 

Postkasser 

Hvis man ikke allerede har gjort det, skal man huske at give Charlotte nr. 29 besked 

om, hvilken navnetekst, man ønsker på sin nye postkasse. Send en mail 

(charlotte.ellingsgaard@gmail.com) eller læg en seddel i hendes postkasse. 

 

Nye kasser til sand 

Der er indkøbt 3 nye kasser til strøsand i forbindelse med glatførebekæmpelse på 

vores gangarealer. De kommer på plads snarest muligt. Vi skal bare lige have tømt og 

fjernet de gamle først. 

 

Eftersyn af murværk 

Tirsdag d. 18/1 får vi besøg af en murer, der skal efterse sokler og murværk for 

skader. Han vil komme igen, når vejrliget er til at udføre reparationerne Man er 

velkommen til at indberette observationer om skader til Bente nr. 43 inden da. 

De fleste steder er der nem adgang til al murværk (både for- og baghaver) på vores 

huse, men i enkelte boliger kræves der adgang gennem boligen. 
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Det gælder nr. 29, 31, 33, 35, 53, 55 og 57. Disse andelshavere skal kontakte Bente 

nr. 43 senest på søndag d. 16/1 for en aftale eller aflevering af nøgle. 

 

Birkehavens A-Å 

Der ligger en opdateret udgave med mindre rettelser på vores hjemmeside. Her står 

der bl.a., at når der er snefald, skal de to første p-pladser ud for nr. 1 samt 
pladsen tættest på affaldsskuret være friholdt, så fejemaskinen kan komme af 
med sneen! 
 

Næste bestyrelsesmøde er d. 7. februar.          


