
Bestyrelsesmøder – Kontortid: 

 

Næste kontortid:  

Mandag den 7. februar kl. 18-19                          

 

Tlf. 32 52 31 21 svares kun i kontortiden. 

 

Næste bestyrelsesmøde: 

Mandag den 7. februar kl. 18 (fremrykket) 

                              . 

 

Godt Nytår til alle       

Vi håber, alle har haft en dejlig jul og fået en 

god start på det nye år. 

 

Hér sluttede julen med ”forstoppelse” 

og kloakproblemer i Engmarken 26-44 

Der var igen problemer med pumpebrønden, 

denne gang juleaften, så vandet stod højt i 

toiletter, og der kunne ikke skylles ud. 

STOR TAK til Lars, som arbejdede både      

1. og 2. juledag med at løse problemet, så 

toiletter kunne bruges, men firmaet Desmi 

måtte tilkaldes 27. dec. og de fik løst sagen. 

Det var en fiberklud, som sad godt filtret fast 

nede i systemet og stoppede pumpen         

så kloak stoppede til, og der gik ”overgang” i 

el-systemet (overbelastet), så ingen alarm.  

Da der tidligere har været mange problemer 

med, at pumpebrønden bliver ødelagt af ting, 

som bliver skyllet ud i toiletter, og for at  

problemet ikke opstår i vores andre pumpe-

brønde, gentager vi hér for alle beboere:  

HUSK!                                                      

KUN TOILETPAPIR I VORES TOILETTER. 

ALT ANDET SKAL I AFFALDSSPANDE !! 

Nu skal vi ikke ”udskamme nogen”, men bestyrelsen 

og viceværter har en mistanke om, at det kan være 

hjemmehjælpere, som smider det forkerte i toiletterne.                                                          

Måske er kluden røget i et toilet ved tømning af fx 

gulvspand efter gulvvask eller lign. 

Der er tidligere fundet fx rengøringsklude, engangs-

vaskeklude, vådservietter, mundbind og vatpinde, 

som har ødelagt vores pumpebrønde, og det koster 

foreningen dyrt hver gang, og øvrige boliger kan ikke 

bruge deres toiletter. 

Derfor har vi lavet en skrivelse, som vi håber, de 

beboere der modtager hjemmehjælp, vil gemme og 

vise deres forskellige hjemmehjælpere.                                                             

Skrivelsen er vedlagt dette Vævernyt, og de beboere, 

som ikke har mail, får skrivelsen i deres postkasse 

sammen med Vævernyt. 

Beboere på Amager Strandvej oplevede også, 

at nogen for nylig havde tømt en støvsugerpose 

i beholderen til papir og aviser, så det hele 

støvede voldsomt, når beholderen blev åbnet. 

Vi har aldrig oplevet sådant tidligere, så håber    

ikke, det er en beboer, men uden at ”udskamme” 

nogen, var det måske en hjemmehjælper, som    

ikke er bekendt med affaldssortering.     

Så vi næver også lidt om vores skraldespande i 

skrivelsen til hjemmeplejen, hvad bruges til hvad.             

Vi kontakter også Hjemmeplejen i Tårnby Kommune, 

så de kan gøre deres medarbejdere opmærksomme 

på, hvad der er god ”skik” i borgeres hjem, 

vedrørende bortskaffelse af forskelligt affald       
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Nytårshilsen fra Lars og Ioannis: 

TAK til alle jer, som sorterer jeres affald korrekt. 

OBS! Vådt pap kan ikke genbruges, så har I vådt 

pap, må det ikke komme i papcontaineren, men 

skal klappes sammen i de grønne containere. 

Så det er en dårlig idé, fx at samle pap sammen 

udenfor til senere aflevering i papcontainerne,   

da pappet risikerer at blive vådt. 

TAK til de beboere, der ryddede deres     

afbrændte nytårskrudt op på fællesarealerne        

1. januar.         

 

SKIDEBALLE til de beboere, som havde samlet 

resterne fra en nytårsfest i stor skraldesæk og 

smidt det hele i papcontaineren, så Lars brugte 

sine vicevært-timer på at sortere om.         

Det er tidligere sket, at der bliver smidt store 

sække med blandet affald i pap og plastic 

containerne, så Lars og Ioannis må rydde op. 

Dét kan I simpelthen ikke være bekendt !!           

----------------------------------------------------------- 

Vi i bestyrelsen håber, at 2022 bliver året, 

hvor alle gør en indsats for at få sorteret deres 

affald korrekt             og ingen ”springer over 

hvor gærdet er lavest”, til stor ærgrelse for 

øvrige beboere, der sorterer korrekt, samt for 

vores to flinke deltids-viceværter Lars og 

Ioannis, som holder vores fællesarealer så 

pæne.  

Dén tid de bruger på at rydde op efter nogen, 

som ”sløser”, går jo fra deres andre opgaver. 

På forhånd tak for forståelsen og hjælpen med 

at holde god orden i foreningen, som vi jo alle 

ejer i fællesskab              

 

Vedligeholdelse af Vævergården:  

Vi afventer nu tilbud fra tømrerfirmaet Verdich 

på nye vinduer i stueetagen samt havedøre 

Engmarken 2-20. 

 

P-Bomme: 

De to nye bomme i rustfrit stål til P-pladserne, 

bliver opsat i januar. Vi rykker nu firmaet for 

svar vedr. leveringsdato. Info. følger vedr. 

omkodning af vores nuværende ”bibbere”.                      

 

Ladestandere/El-biler:  

Arbejdsgruppen er i fuld gang og kommer med 

forslag til den ordinære generalforsamling.  

 

Ordinær Generalforsamling 2022: 

Torsdag den 21. april kl. 18 i fælleshuset 

Forslag, som ønskes behandlet på general-

forsamlingen, skal afleveres til bestyrelsen 

senest den 28. februar (via mail til kontoret 

eller i postkassen ved fælleshuset) 

 

Hyg-Ind torsdage kl. 10 i fælleshuset: 

Hyg-Ind er indtil videre aflyst 

Mere info. følger, når der kommer nye ”Corona 

anbefalinger” fra myndighederne den 17. januar.  

 

Arbejdsweekenden 2022: 

Er planlagt til lørdag/søndag den 21-22. maj. 

 

Hjertestarter / Hjerteløbere: 

Kun én beboer tilmeldte sig som hjerteløber hér i 

foreningen, efter opslaget i december Vævernyt.                                                    

Kan vi mon få nogle flere til at tilmelde sig den 

gode sag ?       

Vi har en hjertestarter opsat på fælleshuset, og 

hvis der bliver behov for den hér i foreningen eller  

i nabolaget, så kunne det være rigtig godt at have 

mange ”Hjerteløbere” tæt på, som i en fart kan 

bringe hjertestarteren til personen med hjertestop.  

Derfor vil vi gerne opfordre jer med ”sporty ben” til 

at melde jer som ”Hjerteløbere”                            

Læs mere på: hjertestarter.dk                         

Johnny vil gerne stå for tilmeldinger, så send en 

mail til bestyrelsen, hvis du/I vil være hjerteløber. 

 

Med venlig hilsen                                    

Bestyrelsen 


