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Sortering af affald

Vi har et stigende problem med, at der ikke sorteres korrekt, og at nogle beboere sætter deres
affald, hvor det er belejligt for dem.
Når vi skal have afhentet vort skrald, så skal det
være sorteret – ellers bliver det afvist. Derfor bruger vores ejendomsmester stadig i gennemsnit én
dag om ugen på at sortere skrald, fx husholdningsaffald fra plast, tilbudsaviser, der er henkastet i
opgangen osv. Den tid er ikke gratis og kan bruges
meget bedre på andre opgaver.
Det betyder en stor og helt unødvendig udgift
for alle beboere, og at den huslejestigning på 2%
som blev vedtaget på afdelingsmødet i september
2020 er brugt inden udgangen af 2021. Hvis vi
skal undgå endnu en huslejeforhøjelse, så skal der
strammes op på affaldssorteringen.
Bestyrelsen har derfor besluttet: I de tilfælde,
hvor vi kan konstatere, hvem der ikke overholder
reglerne for affaldssortering, vil pågældende blive
opkrævet for den tid (timeløn) ejendomsmesteren
har brugt – og som minimum 500 kr. Beløbet vil
blive opkrævet sammen med huslejen.
Hvis du stadig er i tvivl om, hvordan dit affald
skal sorteres, så henviser vi til den husstandsomdelte pjece eller Københavns kommunes

hjemmeside: https://www.kk.dk/affaldssortering.
Bemærk især punktet »Søg på dit affald«, hvor man
kan søge på et specifikt stykke affald.
Hvis der alligevel er noget du er tvivl om; spørg
hellere ejendomsmesteren før du sorterer.

Dette er fundet i pap-containeren …
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Hashrygning

Vi oplever, og får klager over, at der ryges hash i
både kældre og i pergolaen. Dette er til stor gene
for beboerne og skal selvfølgelig ophøre øjeblikkeligt. Desuden er det ulovligt. Personer som ikke
overholder denne henstilling vil blive anmeldt til
politiet.

… og dette er fundet på gulvet i en kælder!

Forsamlingsforbuddet
Forsamlingsforbuddet gælder stadig og max. 5
personer ad gangen og i kortest mulig tid! Vi i
bestyrelsen må og skal opfordre til at dette efterleves da alle arealer hos Sporvejsfunktionærernes
Boligforening er offentlige!

Overvågning
Som vedtaget på afdelingsmødet i 2020 er der nu
sat overvågningskamera op mod affaldsområdet i
den store gård.
Kameraet er opsat i forhold til Datatilsynets
retningslinjer, hvilket betyder, at optagelser
gemmes i 30 dage, hvorefter de bliver slettet.

Fastelavn
Cykeloprydning

Vi gennemfører, som nævnt i tidligere nyhedsbreve, cykeloprydning i februar. Det vil foregå
således, at de cykler der er markeret med et rødt
bånd, bliver smidt ud.
Hvis man ikke ønsker sin cykel smidt ud, så
skal det røde bånd fjernes.

Fra foreningens side er fastelavn aflyst grundet
Covid-19. Ligeledes vil der ikke blive givet økonomisk støtte til private arrangementer. Omkring
private arrangementer henstiller vi på det stærkeste til at de ikke afholdes!
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