Ref. fra bestyrelsesmøde d. 24-6-19!
Til stede var: Jan, Nina, Mikael, Christian, Connie, Sture og Kira

1. Godkendelse af ref. fra d. 20-5
Ref. godkendt pr. mail
2. Status på byggeprojekter
Vedr. altaner: Alle ønskede altaner er blevet besigtet.
Vedr. VVS: Frederiksberg Kommune er langt om længe i gang med at behandle vores ansøgning om
byggetilladelse
3. Sagen vedr. tidligere varmemester
Den retslige del af sagen er udsat til september måned
4. Sagen vedr. DEAS
Sagen kører gennem Boligexpertens advokat
5. Økonomi
Ser fin ud. P.t. kun udgifter til alm. drift
6. Ejendomsfunktionæren
Børge har nu fået arbejdstelefon. Hans træffetid er mandag-onsdag-fredag mellem kl. 8-13.
Telefonnr.: 52112947
7. Kommunikation
Havestykket foran nr. 8, st. tv er lejet ud til beboerne i lejligheden samme adr.
En beboerhenvendelse blev gennemgået
8. Evt.
Et par beboere har foreslået, at vi afholder en havedag, hvor vi dels i fællesskab kan give en hånd til
havens/gårdens forskønnelse. Dels kan lære hinanden lidt bedre at kende.
Bestyrelsen vil gerne bakke op om sådan et initiativ, og foreslår
Søndag d. 1-9 kl.10-14
Foreningen vil gerne bidrage med øl/vand og pølser til grillen. Der bliver sat tilmeldingslister op på
opslagstavlerne.
Snak om tilbud fra Fastspeed. Jan undersøger mulighederne.
Snak om brugen af containerrummet: Der må IKKE sættes byggeaffald og storskrald i
containerrummet. Hvis man har storskrald, skal man kontakte Børge, som så kan aftale fælles
afhentning med kommunen. Ellers må man selv køre på Genbrugsstationen med sit storskrald. Se
evt. vedhæftede oversigt.

Næste ordinære møde: mandag d. 19-8 kl. 19

STORSKRALD
Kommunen afhenter storskrald op til 9 gange om året. Beboere orienterer viceværten om hvilken type storskrald, som
skal afhentes, og viceværten aftaler afhentningsdatoer med kommunen. Viceværten orienterer alle beboere om
afhentningsdato med opslag på opslagstavlerne. Beboere stiller sit storskrald udenfor skraldeindhegningen – obs. først
aftenen før afhentningsdato. Vi har ikke opmagasineringsrum for storskrald. Skraldemanden kommer fra klokken 7.00
og tager kun korrekt sorteret affald med.

De 5 storskraldstyper:
STORT BRÆNDBART
(1-3 meter langt, max 1,5 meter bredt)
- Møbler, madrasser, gulvtæpper, haveredskaber, træpersienner, sengebunde
- Vinduesrammer uden glas, døre uden glas,
- Brædder fra gør-det-selv arbejde samlet i en klar plastsæk. Søm og skruer skal fjernes eller bankes ind.
STORT JERN OG METAL
(1-1,5 meter)
- Cykler, barnevogne, tørrestativer, stiger, strygebræt og andet indbo af jern og metal. Alle cykler og barnevogne skal
mærkes med ”storskrald”.
ELEKTRONIK
-Alt med ledning, lyd og alt der kan lyse bortset fra selve lyspæren. Saml små ting sammen i en klar plastsæk.
PVC
-Badebolde, altankasser, telte, regntøj, gummistøvler, voksduge, bruseforhæng.
TIP: PVC er ofte mærket med plastmærke 3 (genbrugstrekant med et 3-tal).
IMPRÆGNERET TRÆ
(1-3 meter)

Kommunens vejledning:
1) Ingen bunker
Stil affald på jorden, så det ikke vælter. Når skraldemanden skal løfte affald ned, er der fare for at affaldet
vælter. Derfor må I ikke stable affaldet.
2) Ingen rod
Affaldet skal være sorteret. Det betyder, at hver af de 5 typer affald skal stå for sig, og der skal være tydeligt
mellemrum mellem affaldet. Så kan hver skraldemand tage det rigtige affald med i sin skraldebil.
3) Intet småt affald
Storskrald betyder STORT affald. Affaldet skal være større eller længere end 1 meter. Dog ikke større end at 2
skraldemænd kan løfte det. Er affaldet mindre end 1 meter, skal I bruge affaldsbeholderne eller genbrugsstationen.
Den eneste undtagelse er elektronik. I må gerne samle mindre elektronik i en klar plast sæk og sætte frem til
storskrald.
4) Ingen kasser og poser
Skraldemanden kigger ikke i kasser og poser, og skraldemanden pakker ikke affaldet ud. Derfor tager han ikke
flyttekasser og poser med. Pak affaldet ud og sorter det. Aflever det i affaldsbeholderne eller på genbrugsstationen.
5) Ingen glas, spejle, keramik og porcelæn
Glas, keramik og porcelæn skal afleveres på genbrugsstationen.
KØR SELV PÅ GENBRUGSSTATIONEN:
Vi skal selv køre på genbrugsstationen med nogle typer affald. Det er:
- Glasplader, spejle, porcelæn, keramik, krukker, vaser og brugskunst af glas.
- Wc, vask, fliser og klinker fra badeværelser og vådrum.
- Tøj, sko, tasker, bælter.
- Ting der er for gode til at smide ud kan afleveres på genbrugsstationens byttecenter.
- Affald i flyttekasser og plastsække. De skal pakkes ud og sorteres på genbrugsstationen.
- Jord, sten, fliser, grus.
- Byggeaffald. Nedrivningsaffald. Affald fra professionelle håndværkere.
Nærmeste genbrugsstation:
Bispeengen 35, 2000 Frederiksberg. Åben på hverdage fra 10-18 og i weekender fra 10-17.

