
 

Nyhedsbrev marts 2021 

Kom til fællesdag 2. maj 

Sidste år måtte vi aflyse vores forårs-fællesdag 

på grund af Corona. I år regner vi med, at vi kan 

holde den. Fællesdagen vil løbe af stablen 

søndag den 2. maj fra klokken 10 til ca. 14. Vi 

holder selvfølgelig øje med, hvad der måtte 

være af corona-restriktioner og -anbefalinger til 

den tid, og vi aflyser hvis nødvendigt. Men vi 

håber, at I vil sætte kryds i kalenderen 2. maj 

og holde øje med opslagstavlerne i opgangene, 

hvor vi hænger yderligere info op. 

 

 

 

Lad os fejre sommer og godt naboskab   

Sæt også gerne kryds i kalenderen fredag 18. 

juni fra sidst på eftermiddagen. Vi har nemlig 

planer om at holde en lille sommerfest for alle 

os, der bor her. Vi bestiller en pølsevogn til at 

sørge for lidt at spise, og så håber vi, at mange 

af jer har lyst til at komme ned og bidrage til 

nogle hyggelige timer i det forhåbentlig lune 

sommervejr. Også denne begivenhed er 

afhængig af, at corona-situationen tillader den. 

Vi krydser fingre og vil informere nærmere, når 

vi kommer tættere på datoen. 

 

Vi er gode til at sortere affald  

Det går godt med affaldssorteringen i 

foreningen. Efter affaldsskakterne i opgangene  

er blevet lukket, er der kommet mere plastaffald 

i containerne til plastik og mere bio-affald i 

bio-containerne. Det vil sige, at mere affald 

bliver sorteret rigtigt, og at vi har mindre 

restaffald. Det er positivt - også for foreningens 

økonomi. Det affald, som vi betaler penge for at 

komme af med, er nemlig: 

- Fejlsorteret affald 

- Restaffald 

Det koster os ingenting at komme af med 

korrekt sorteret plastik, pap, glas, bio osv. 

Derfor også en opfordring: Er du i tvivl om, 

hvordan noget affald skal sorteres? Så spørg 

endelig eller læs i affaldsregulativerne. 

 

Ja, du må gerne ryge på altanen, men... 

Rundt omkring i foreningen er der folk, som er 

generet af flyvende aske og cigaretskodder fra 

rygning på andres altaner. Brug et lukket 

askebæger, hvis du ryger på din altan. Det gør 

en stor forskel for dem, som bor omkring dig.  

 

 

Kælderrenoveringen går sikkert fremad 

Kælderen Tartinisvej 2-16 er færdig-renoveret, 

og vi synes, at resultatet er blevet lækkert. Vi 

håber, at alle vil nyde det og passe godt på de 

nymalede vægge etc. Nu er det kælderen 

Tartinisvej 18-28, som står for tur.  

 

Mange hilsner 

Bestyrelsen 


