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Skrald 
Vi plejer at få hentet vores skraldesæk hver fredag. Men de sidste tre fredage 
er vi blevet "sprunget over" på grund af vejret. 
 
Vi har nu fået Kommunen til at sætte en container til dagrenovation op på hver 
af vendepladserne Stenalderen 34-46, 90-106 og ud for 116. 
 
Brug din trillebør eller lån din nabos, når du skal hen med din affaldssæk - så 
er der størst chance for, at du ikke taber noget undervejs. Containerne kan 
åbnes i enden, så du kan køre ind. Husk at lukke igen, så ræve m.m. ikke 
kommer ind. Vi har fået nogle affaldssække fra Kommunen – og vi har lagt en 
i dit affaldsstativ. 
 
 
Parkering 
Det bliver mere og mere vanskeligt at finde plads til snebunkerne. Normalt 
påtaler vi ikke, når beboere har en trailer stående på vendepladsen i nogle 
dage (Kommunens parkeringsbekendtgørelse siger indtil 24 timer), men i 
denne situation beder vi alle om, at finde plads på deres egen grund. 
Bilparkering bør ske på egen grund eller på vendepladsernes flisearealer. Kun 
når der er mange (jule-)gæster og flisearealerne er fyldt, må vi affinde os med 
kortvarig parkering på asfaltarealet. 
 
 
Afdeling 3: Sneen sprænger budgettet. 
I 2009 startede snerydningen i december. Regningen på 3.555 kr. blev først 
opkrævet i 2010. Resten af vinteren 2009/2010 blev der brugt yderligere 
23.703 kr. Tidligere år har budgettets 10.000 kr. været tilstrækkeligt, men 
allerede før sneen startede i november i år havde vi overskredet budgettet 
med mere end 17.000 kr. Bare i november har vi fået ryddet sne 5 gange à 
2.370 kr. så afdelingens almindelige kassebeholdning er nær nul. Bestyrelsen 
har kontaktet vores entreprenør, og bedt ham om kun at komme, når det er 
nødvendigt. Vi er ikke herre over vejret, så afdelingsbestyrelsen er enige om 
at fortsætte den fornødne snerydning og så trække på "vejopsparingen". 
Bestyrelsen ønsker ikke at indkalde til ekstraordinært  Afdelingsmøde nu, men 
til februar må Afdelingsmødet beslutte en ekstraordinær kontingent-forhøjelse. 
 
 
Tilmeld dig foreningens mail-service 
Mange står nu på foreningens mailing-liste. Det gør det lettere for bestyrelsen 
at give en hurtig besked. Det tager tid og er ikke sjovt at gå rundt til alle 
postkasser med sedler. Send en mail til nedenstående adresse, hvis du ikke 
fik foreningens mail fra mandag aften. 
 
På bestyrelsens vegne 
 
Søren 
formand@2640V.dk  21. december 2010 
 


