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Affald i container 
 

Vi har igennem et stykke tid observeret at 

der afleveres store mængder erhvervsaffald i 

den store container. Den er ikke beregnet til 

erhvervsaffald, men til større private ting. 

     Vi observerer løbende og hvis vi finder ud 

af hvem det er, så udløser det en regning for 

ekstra tømning pr. gang! 
 

Badebassin 
Vi har fået badebassin i gården og vi kan se 

det bliver brugt flittigt, og hvor er det dejligt! 

     Husk at tømme det hver aften, da der er 

offentlig adgang. For jer der ikke har hørt det 

endnu så kig over og få en hyggelig sludder 

med din med-beboer! 

 

Træbeskæring 
Vi har fundet ud af at træerne i gården på 

Knivholtvej (mod Netto) ikke har det så godt. 

De bliver i starten af juli måned beskåret så 

de igen kan få det godt. I samme omgang 

fjernes de sporadiske buske. 

     I den store gård undersøger vi i øjeblikket 

priser på beskæring, så de også kan blive 

tæmmet. 

 

Have- og legepladsudvalg 
Vi har endelig fået sammensat et slagkraftigt 

udvalg der arbejder på livet løs. Der afholdes 

 

løbende leverandørmøder, så forslag kan 

blive færdigt til afdelingsmødet i september. 

Udgangspunktet er at det skal være lækkert 

og nemt at vedligeholde, så hold endelig ikke 

jeres ideer tilbage! Ideer og forslag til udval-

get kan afleveres på mail sbf1@sbf1.dk eller i 

postkassen ved kontoret. 

     Udvalgets opgave er at der skal være en 

samlet plan for alle vores grønne områder, 

dog prioriteres bede på Spøttrupvej og Kniv-

holtvej først. 

     Prisen på projektet er selvfølgelig ikke 

ligegyldig, men afhængig af hvor voldsomt 

det bliver, så spreder vi gennemførelsen ud 

over de år der er nødvendigt, så vores husleje 

ikke laver en himmelflugt. Men som skrevet i 

udgangspunktet skal det være lækkert og 

nemt at vedligeholde når vi kommer i mål. 

     Sluttelig og nok det vigtigste, så har vi fået 

kontakt til firmaet PKP Regnvandsteknik på 

anbefaling fra vores administrator Vibo, som 

tilbyder skybrudssikring af vores grønne 

arealer. Det vigtige er at de financierer det 

hele via støtte kroner fra HOFOR, altså hvis vi 

lever op til kriterierne. 

     Der blev afholdt møde med firmaet 13. juni 

og mødet var positivt. De har fået mandat til 

at gå videre med forundersøgelser af vores 

grund, så intet er sikkert endnu, men I bliver 

orienteret så snart vi modtager noget. 

     Sluttelig så gentages hermed opfordringen 

til at hvis I har forslag så kom med dem! 
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Nyhedsbrevet 
 

Som meddelt i forrige nyhedsbrev er om-

delingen af nyhedsbrevet ophørt fra og med 

dette nummer. Derfor er dette nyhedsbrev 

opsat på opslagstavlen i hver opgang. 

     Nyhedsbrevet vil forsat være tilgængeligt 

på hjemmesiden, på Facebook, ellers kan et 

eksemplar hentes på kontoret. Det kan også 

leveres via mail ved tilmelding fra hjemme-

siden. 

 


