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Bioaffald

Høringssvar vedr. Lidl.

Bestyrelsen har modtaget henvendelser om at
der smides affald som ikke er i de grønne
bioposer i biocontaineren. Dette er ikke
hensigtsmæssigt da det giver unødige lugtgener.
Hvis man mangler bioposer kan disse afhentes
hos gårdmændene eller rekvireres på
Københavns Kommunes hjemmeside.

Bestyrelsen har indgivet flg. høringssvar vedr.
Lidl-projektet ved Tuborgvej:

Oprydning på fællesarealer
Vi har løbende skrevet i beboerbladet og
opfordret til, at få ryddet op på fællesarealer. I
den forbindelse, har andelshavere i opgange, på
eget initiativ, arrangeret fælles oprydningsdag i
kælder og på loft. Bestyrelsen hilser sådan et
arrangement velkommen, og håber at det kan
inspirere andre andelshavere til at gøre det
samme…
Private havemøbler og legetøj i gårdene
Husk at private havemøbler, grill o.lign, skal i.flg.
vores husorden fjernes inden den 1. november.

I Boligforeningen A/B På Bjerget er vi dybt
bekymrede over de trafikale udfordringer, som
uvægerligt vil opstå i forbindelse med Lidlprojektet. Specielt trafikken til og fra Tuborgvej
kan skabe store problemer, især hvis den – som
kommunen synes at have lagt sig fast på - skal
foregå uden at være reguleret af lyssignaler. Det
anser vi for at være en uholdbar mangel på
løsning af den udfordring.
Trafikken til og fra Lidl kan heller ikke undgå at
belaste de omkringliggende mindre veje. Disse
veje er i forvejen kendetegnet ved tæt parkering
og ofte snævre kørselsmuligheder. Etablering af
stillevej på Peter Rørdamsvej vil formentlig være
et tiltag, som kan være med til gøre problemet
mindre, end det ellers vil blive. Det bør også
sikres – ikke blot ved positive
hensigtserklæringer fra Lidl – at disse veje ikke
udsættes for tung trafik til og fra Lidl.

Beboerblad
I samme forbindelse husk også at få fjernet diverse
legetøjsredskaber, go-kart, løbehjul o.lign.
Fremover vil beboerblad blive sendt på mail. De
beboere der har fået dispensation for elektronisk
Tagvinduer
post vil stadig modtage beboerbladet i
postkassen.
Nu nærmer vi os tiden med blæsevejr og regn,
Bestyrelsen
vær derfor opmærksom på om loftvinduer og
www.abpaabjerget.dk
kældervinduer er lukket så vi undgår vandskader.
E-mail: bestyrelsen@abpaabjerget.dk
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, Michael Jensen tlf. 22 27 10 08

