
Bestyrelsesmøder – Kontortid: 
 

Næste kontortid: Mandag 2. dec. kl. 18-19. 

Tlf. 32 52 31 21 svares kun i kontortiden. 

 

Næste bestyrelsesmøde:  

Mandag den 2. dec. kl. 19.00. 

 

Vedligeholdelse af Vævergården:  

Det sorte træværk på de 2 gavle på Amager 

Strandvej samt træværket i ”portalen” bliver 

malet, når vejret er til det. Måske til næste år.  

Varmeaflæsning: Bestyrelsen arbejder stadig 

med projekt ”fjernaflæsning af varmemålere 

på alle radiatorer”, og håber at kunne udskifte 

alle varmemålere til de nye modeller i 

forbindelse med aflæsningen i januar måned. 

Det vil gøre fremtidige aflæsninger meget 

nemmere, da man ikke behøver adgang til 

boligerne ved de årlige aflæsninger eller ved 

overdragelse af boliger til nye andelshavere. 

Vand- og elforbrug i boligerne bliver allerede 

”fjernaflæst”, så nu er turen kommet til alle 

varmemålerne, også inden de bliver defekte. 

 

Affaldssortering:                                                     

Viceværterne har omdelt brochure til alle 

vedr. ny affaldssortering. Vi håber alle har 

læst brochuren og gemt til gen-læsning       

Har I fået smidt brochuren ud i farten, har 

bestyrelsen nogle ekstra liggende. 

Viceværterne oplever desværre stadig, at de 

helt forkerte ting sættes som affald i 

materielgården                                            

så vi må derfor endnu engang minde om: 

BYGGEAFFALD, MALING, KEMIKALIER, 

ELEKTRONIK, MØBLER, HVIDEVARER      

SKAL I ALTID SELV AFLEVERE PÅ 

KOMMUNENS GENBRUGSPLADSER                                       

PORCELÆN, GLAS, URTEPOTTER ETC. 

SAMME STED ELLER I EN GENBRUGSBUTIK 

VINFLASKER SKAL IKKE I DE GRØNNE 

AFFALDSCONTAINERE, MEN I 

FLASKECONTAINEREN ved materielgården.  

Tidligere hentede kommunen dét metal, som 

viceværterne satte ”ude på vejen”, og som service 

tog chaufføren også elektronik med. Men det er 

slut nu, da vi har fået en container til ”småt metal” 

Dér hører elektronik ikke hjemme, så derfor skal I 

fremover også aflevere AL ELEKTRONIK PÅ 

KOMMUNENS GENBRUGSPLADSER        

Affaldsguiden kan læses på hjemmesiden       

 

Vi har også fået en container til plast, og det 

er dejligt at se, at den blev hurtigt fyldt. 

Der kommer en container mere til plast samt 

to containere til pap (papæsker klappes flade) 

De nye containere til plast, pap og småt metal 

bliver tømt hver 14. dag, men der har været 

lidt opstartsvanskeligheder i kommunen. 
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Nybyggeri på fællesarealet: 

På generalforsamlingen i april måned var der 

et forslag om en p-plads til ladcykler samt et 

forslag om udvidelse af cykelparkering for 

enden af Amager Strandvej, hvor Maja tilbød 

at afgive noget af forhaven til en udvidelse. 

I forbindelse med Kommunes nye 

affaldssortering skulle der også kigges på 

plads til 5 nye affaldscontainere. Hvor kunne 

de stå bedst og til mindst mulig gene. 

Bestyrelsen drøftede på flere bestyrelses-

møder forskellige muligheder og valget faldt 

på petanquebanen, der var sjældent brugt.  

På bestyrelsesmødet den 7. oktober blev der 

derfor nedsat et arbejdsudvalg i bestyrelsen, 

som skulle indhente tilbud på fliselægning på 

petanguebanen, da det var et stort og tungt 

arbejde, som vi i foreningen ikke selv kunne 

klare, og der blev også indhentet tilbud på 

plankeværk rundt om pladsen i samme stil 

som træværket på skurene op til. 

Arbejdsgruppen var meget effektiv, og firmaet 

som blev valgt, havde mulighed for at lave al 

arbejdet inden vinteren, så derfor gik det hele 

hurtigere, end Vævernyt kunne følge med. 

Bestyrelsen beklager derfor DYBT, at 

arbejdet blev sat i gang, inden vi nåede at  

informere alle beboere på én gang om nyt 

større projekt og prisen, kr. 75.000. 

Den nye plads er ikke kun til ladcykler men til 

flere formål, som hele foreningen får glæde af 

Den forreste del bliver til de 5 nye affalds-

containere: 2 til plast, 2 til pap 1 til småt 

metal. En del beboere får en længere gåtur 

med dét affald, men vi håber I hen ad vejen, 

finder jer nogle gode rutiner (samler lidt) 

Inde på selve pladsen sætter bestyrelsen og 

viceværter et hegn op på tværs med låge og 

lås, hvor der så bliver mulighed for aflåst 

parkering af ladcykler og almindelige cykler 

samt motorcykler og opbevaring af barne-

vogne, som nogle beboere også har 

efterspurgt. 

Der står p.t. en del ”passive cykler” i de 4 

cykelskure, så når projektet er færdigt, vil vi 

opfordre til, at reservecykler/cykler der sjældent 

bruges flyttes til den nye plads, så der bliver  

bedre plads i de 4 cykelskure til de mere aktive 

cykler, som ofte bliver ødelagt, da cyklerne nu 

bliver presset ind i cykelskurene grundet for lidt 

plads. 

Man kan købe overtræk til cykler, så ens reserve/ 

passive cykel kan stå tørt på det udendørs men 

aflåste område.                                                   

Der er måske også beboere, som har en ny dyr 

cykel stående i cykelskur, som de gerne vil have 

stående på det kommende aflåste område, så er   

det også en mulighed. 

Når projektet er helt færdigt, kan man få en 

nøgle til det aflåste område mod depositum. 

Plankeværket bliver malet grønt til næste år, og vi 

arbejder nu på projekt ”lidt forskønnelse” langs det 

lange plankeværk. Mere info. følger snarest.  

Vi beklager endnu engang DYBT, at det hele gik 

så stærkt mellem to bestyrelsesmøder, så arbejds-

gruppen og bestyrelsen ikke på forhånd fik 

informeret alle beboere på én gang om, at det ”lille 

ladcykel forslag” blev et større og dermed dyrere 

projekt, som nu opfylder mange formål til glæde for 

hele foreningen og ikke kun parkering til ladcykler.                    

Da omrokering af de passive cykler gerne skulle 

give mere plads i cykelskurene hen ad vejen, sparer 

vi at lave en udvidelse af den udendørs cykel-

parkering ved Engmarken (fjernelse af hæk, 

fliselægning, ny hæk) og nuværende og kommende 

beboer i dén bolig får dermed uændret forhave. 

Bestyrelsen har lært meget af denne sag og sørger 

for bedre informationer fremover, så vi undgår    

”uro i foreningen” og mistillid til bestyrelsen.                                                        

Vi alle i bestyrelsen bruger meget af vores fritid på 

bestyrelsesarbejde, og ønsker altid det bedste for 

hele foreningen.  

Håber I alle nu føler jer bedre informeret om den  

”nye store plads”, og hvad den skal bruges til.          

Er der spørgsmål bedes I kontakte bestyrelsen. 

Lysfest  

Søndag den 24. november kl. 15-18 holdes der 

lysfest i Fælleshuset, og julelys tændes i træerne. 

Da det høje træ udenfor indgangen til fælleshuset 

ikke er egnet til opsætning af julelys (grene stikker 

voldsomt) bliver der i år sat lyskæder under taget 

på hele Fælleshuset, så flere beboere kan se 

foreningens julelys.                                               

Se vedlagte invitation                                      

HUSK tilmelding senest søndag den 17. nov.       

af hensyn til indkøb og planlægning.   

Mange hilsener  Bestyrelsen 


