Juni 2018
Nyt sand i sandkasser
Udendørsliv
Der er kommet nyt sand i vores sandkasser. Vi
opfordrer derfor til, at brugerne af sandkasserne får
lagt nettet på efter endt brug, så vi så vidt muligt
undgår efterladenskaber i sandkasserne.

I denne dejlige sommertid hvor vi kan være ude på
vores dejlige fællesarealer, vil vi gerne opfordre alle til
at tage hensyn til hinanden og rydde op efter sig på
fællesarealerne.

Bestilling af bioposer
Det er muligt at få udleveret bioposer hos
gårdmændene på hverdage mellem 8.00-14.30 ved
materialegården eller hos bestyrelsen tirsdage i lige
uger mellem 19.00 og 20.00.
Alternativ kan bio affaldsposer bestilles på
Københavns Kommunes hjemmeside:
www.kk.dk/bioposer

Beboerlokalet
Erik Hansen som administrerer udlejning af
beboerlokale holder ferie lukket juni, juli og august
måned. Ønsker du at leje lokalet i dette tidsrum, kan
der sendes en mail til Erik: erik@sjoerup.com

Sommerferie
Husk kontoret holder lukket i hele juli måned,
postkasse og mail vil med jævne mellemrum blive
tømt/ læst.
Kontoret har åbent igen tirsdag den 7. august.
Vi ønsker alle andelshavere en forsat god sommer...

Husk også at rydde op efter jeres legende børn, så
legetøj ikke ligger alle steder og flyder med risiko for
at vi kan snuble over diverse genstande.
Foreningens skraldecontainere kan ikke holde til at
blive hoppet på!
Granitsten fra vores tørrepladser er tit en god leg for
børnene, men vores gårdmænd bruger unødig meget
tid på at fjerne rigtig mange granitsten fra asfalten, så
her skal der ligeledes ryddes op efter jeres kære
poder… Tak.
Der ligger rigtig mange cigaretskodder på vores
fællesarealer. Undlad venligst at smide dem, så vores
gårdmænd ikke skal bruge tid på at samle dem op
efter jer.
Husk også at undlade at placere grillstarter og
engangsgrill på asfalt eller græsplæne ved optænding
og efter brug, og ej heller at tømme brugte briketter i
affaldscontainerne.
Sørg for at nyde vores skønne grønne områder nu
hvor sommeren er kommet til landet, og vi ønsker alle
andelshavere en god sommer.

Bestyrelsen
Bestyrelsen træffes tirsdage i lige uger mellem kl. 19.00-20.00
Gårdmænd træffes dagligt mellem 7.00 og 15.00, fredag dog til 14.30 Claus Andersen tlf. 22 27 10 06 eller Michael Jensen 22 27 10 08
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