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Container:  
Som tidligere meddelt kan den på cementen opstillede container ikke bruges til alt affald. Den 
må ikke bruges til bygningsaffald, kemikalier, malervarer, el-artikler, batterier o.lign. Aflevering 
af bygningsaffald og hårde hvidevarer skal foregå ved at stille disse effekter bag containeren. 
Med hensyn til mindre el-artikler og batterier, er der fra d.d. mulighed for at aflevere disse effek-
ter i kontorets åbningstider, mandag fra kl. 07.30-08.30  eller onsdag fra kl. 17.30-18.30.  
 
Kontorets e-mail-adresse er:  sbf@post12.tele.dk 
 
Trappeoprydning. 
Opfordringen bestyrelsen udsendte tidligere hjalp en hel del på oprydningen. Men: Nu er den 
altså gal igen. Der er flere steder, der står uautoriserede effekter (papkasser, barnevogne 
o.lign.) på og under trapperne, og det er altså ikke pænt – og i øvrigt heller ikke tilladt ifølge 
husordenen. På nogle trappeopgange finder vi endog rester fra cigaretter, sammenkrøllet papir 
m.v. Kan vi ikke blive enige om, at vi alle sammen prøver at holde vores trappeopgange pæne ?  
 
Det kan tilføjes, at inden ret længe vil der blive foretaget hovedrengøring på trapperne, og når 
det skal ske, bliver bestyrelsen nødt til at foranstalte almindelig oprydning på trapperne, så ren-
gøringsfolkene kan komme til. Der vil ikke blive udsendt yderligere varsel. 
 
Sommerfest.  
Hvis der er ønsker om afholdelse af en sommerfest, skal opfordringen til at danne et festudvalg  
lyde endnu engang. Er der beboere, der har lyst til at arrangere en sommerfest, så meld Jer på 
kontoret. Bestyrelsen er villige til at hjælpe med opslag, økonomisk tilskud og andre former for 
hjælp, men festudvalget skal være "primus motor" for arrangementet. 
 
Ventilationsanlæg.  
Bestyrelsen er i gang med at undersøge mulighederne for, at natsænkningen i forbindelse med 
ventilationsanlægget kan gøres mere fleksibel, så de røg-gener, enkelte beboere har, forsvin-
der. 
 
R98s Miljøbils køreplan år 2001.  
Samtlige husstande har modtaget denne køreplan, og heraf fremgår det bl.a., hvilken form for 
affald, der betragtes som "farligt". Samtidig er det anført, hvornår miljøbilen holder i Vanløse ved 
henholdsvis Åkandevej v/Sallingvej og Vanløse Station. Hvis enkelte beboere har forlagt denne 
miljø-køreplan, er der mulighed for at få en kopi på kontoret i åbningstiderne. 
 
Cykler.  
Vi har fine cykelstativer ved næsten alle vores opgange, alternativt over for opgangene. Der er 
dog et stort problem med cyklerne ikke i – men uden for stativerne – ved birkelunden. Folk kan 
ikke få deres bil ud af carporten, så hvis man vil beholde sin cykel pæn, skal man sørge for, at 
den står rigtigt parkeret i stativerne ved carportene. 

Med venlig hilsen 
BESTYRELSEN 


