Nyhedsbrev februar 2016
Højtvandslukkere er ved at blive etableret
Som mange har opdaget, er håndværkere i fuld

Slut med at fylde mønter på vaskekortet

gang med at etablere højtvandslukkere i

Når man vil fylde penge på sit vaskekort, skal

kældrene. Det skaber lidt støj og lidt ekstra

det fremover ske med enten sedler eller

besvær for dem af os, der fx har vores cykler i

MobilePay. Man kan ikke længere betale med

kælderen eller skal frem og tilbage af andre

mønter på kontoret. Årsagen er, at det er blevet

årsager. Trøsten er, at højtvandslukkerne skal

for besværligt at komme af med mønterne i

sikre os mod vand i kældrene ved fremtidige,

banken.

voldsomme regnskyl, og at opgaven med at få
dem etableret skrider planmæssigt og rimelig

Nyt på www.abkv.dk

smertefrit fremad.

Vi arbejder løbende på at gøre vores
hjemmeside bedre og bedre, og man kan

Fejlslagen affaldssortering koster os penge

efterhånden finde rigtig mange relevante

Vi skal stadig blive bedre til at sortere vores

oplysninger på den.

affald, hvis vi ikke vil bruge vores husleje på at
betale bøder til Københavns Kommune. HUSK at

Festlokalet på hjemmesiden

sortere dit affald HVER gang, du smider noget

For eksempel kan man nu gå på www.abkv.dk,

ud! For eksempel må plasticposer ikke smides i

hvis man vil se, hvornår festlokalet er ledigt.

metal-containeren. Heller ikke selvom

Hvis man vil reservere lokalet, skal man stadig

plasticposerne er fyldt med metal! I

skrive en mail til festlokale@abkv.dk

metalcontainerne må KUN smides metal. Det
samme princip gælder for alle de andre

Fuld gang i foreningen

containere. Ingen papir i pap-containeren! Ingen

I bestyrelsen har vi travlt med blandt andet de

pap i papircontaineren! Og så videre.

mange ting, der blev talt om på efterårets
generalforsamling. Vi arbejder for eksempel på

1.500 kr. i bøde når vi sorterer forkert

at finde frem til den bedste måde at have en

Ved gentagne fejl i affaldssorteringen får

intern venteliste på.

foreningen en regning på 1.500 kr. pr.
container. Og vi HAR gentagne fejl i vores

Snart er det forår – og med det følger også den

containere! Hammeren falder pr. tømning.

årlige forårs-fællesdag den første lørdag i maj (i
år er det 7. maj) Sæt kryds i kalenderen – det

Altså: 1.500 kr. i bøde pr. container med

bliver en hyggelig dag.

fejlsorteret affald pr. tømning. Det kan blive til
mange penge, som vi kunne bruge bedre på

Mange hilsner,

mange andre ting til det fælles bedste i

Bestyrelsen

foreningen. Vi synes, det er ærgelige penge. Og

Mail: bestyrelsen@abkv.dk

vi vil gerne opfordre til, at man spørger, hvis
man er i tvivl om, hvordan man sorterer sit
affald korrekt!

