September 2019
Festlig jubilæumsfejring
Lørdag den 24. august blev en festlig dag for de
ganske mange, som deltog i jubilæumsarrangementet i den store gård. Vejret var med
os i kraft af en dejlig eftersommersol, og folk kom
hurtigt i god stemning gennem de mange
aktiviteter, som dagen bød på, eller blot via
samværet på plænen.

beboere på Bispebjerg Torv og Tagensvej, der
som led i Ryd-Op aktionen på de indendørs
fællesarealer stadig har noget, de skal af med.
Det er der tilsyneladende en del, der har – i hvert
fald er adskillige rekvisitter ikke blevet fjernet,
selv om bestyrelsen har været rundt med sedler,
som er sat op på diverse ting og sager, som skal
fjernes!
Mere oprydning

Der var noget for alle generationer, og ikke
mindst børnene hyggede sig med
flødebollemaskine, ansigtsmaling, ballonklovn,
hinkeruder, kridtmaling og ikke at forglemme den
meget populære softice-maskine.
Og så var der danseundervisning, musikalske
indslag, formandstale, jubilæumssang,
portrætmaling, fortællinger og fotos om livet på
bjerget, garneret med mad og drikke; alt sammen
stablet på benene i kraft af entusiastiske
beboeres frivillige indsats.
Lidt ærgerligt at ikke endnu flere beboere deltog i
festlighederne. Men også de, der ikke var med,
kan snart se mere om jubilæumsdagen i tekst og
foto på foreningens hjemmeside.
Container
Der vil være container opstillet På Bjerget ud for
nummer 4 fra torsdag den 19. til mandag morgen
den 23. september. Det er også aktuelt for de

Aktion Ryd-Op fortsætter altså på Bispebjerg
Torv og Tagensvej og udvides nu også til C. J.
Brandts Vej 1-7 og 15-17, hvilket beboerne her er
orienteret om via opslag på opslagstavlerne.
Parkering af cykler
En beboer har følt sig chikaneret af en
vindueskigger, som stillede sig op på en parkeret
cykel og kiggede ind ad vedkommendes vindue.
Det giver anledning til at opfordre cyklisterne til at
tænke over, hvor man sætter cyklen fra sig.
Cykelkældrene er stadig en mulighed…
Leje af beboerlokale
Leje af beboerlokalet sker via personlig
henvendelse til Erik Hansen, som kan træffes
hver torsdag kl. 19-20 i beboerlokalet.
Bestyrelsen
www.abpaabjerget.dk
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

