Nyhedsbrev januar 2020

Godt nytår

hyggeligere og til gavn for så mange i

Kalenderen viser 2020, og vi håber, at I alle er

foreningen som muligt. Nu er det ved at være

kommet godt ind i dette nye år. Vi ser frem til

sidste chance for at byde ind med drømme og

gode og hyggelige fælles stunder i foreningen

tanker, hvis vi skal nå at tage dem med i vores

igen i år. Den første, vi planlægger, er

opsamling. Del dine ideer med os på mail

forårs-fællesdagen, som traditionen tro finder

bestyrelsen@abkv.dk eller smid en seddel i

sted i starten af maj.

varmemesterens postkasse på Stradellasvej 2.
Der bliver snart hængt en tegning op ved

Pizzabakker af pap skal ikke i pap...

Bjarnes kontor, så man kan se et overblik over

Nogle gange er affaldssortering ulogisk… Mange

arealet.

tror, at pizzabakkerne fra de pizzaer, man køber
på pizzaria, skal sorteres som papaffald. Men det

Opbevaring i opgange kommer til at koste

pap, man smider i papcontaineren, skal være

Vi har skrevet det en del gange, men bliver nødt

rent. Ofte er der pizza-rester i pizzabakker, og

til at gøre det igen: Opbevaring i opgangene er

derfor må de ikke komme i papcontaineren.

forbudt! Det er det af hensyn til brandsikkerhed,
og brandmyndighederne er efter os, fordi der

Så:

står fx barnevogne, cykler og skoreoler
●

Rent pap skal i papcontaineren

forskellige steder i opgangene. Næste skridt er

●

Snasket, urent pap skal i containeren til

bøder til dem, der har ting stående i opgangene.

restaffald.
Er du tilfreds med lyset i din opgang?
Vi vil stadig gerne have meldinger om, hvordan
lyset fungerer i opgangene. Skriv en mail til os
på bestyrelsen@abkv.dk. Det er selvfølgelig
særligt relevant, hvis du ikke synes, at det virker
optimalt.
Har du ideer eller oplevelser, du vil dele?
Så tøv ikke med at kontakte os. Den nemmeste
Brugte pizzabakker skal smides ud som

vej er via bestyrelsen@abkv.dk Den ser vi alle.

restaffald, selvom de er lavet af pap. Det samme

Husk dog at bestyrelsesarbejdet foregår i vores

gælder kartoner fra mælk, juice o.lign.

fritid, så du må ikke forvente svar med det
samme.

Har du drømme for haven?
Vi har jo gennem efterhånden lang tid samlet på

Mange hilsner

ideer fra jer alle til, hvordan vi kan udnytte

Bestyrelsen

havesiden på Stradellasvej bedre, sjovere,

