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Nyhedsbrev april 2022
Nyt fra bestyrelsen afd. Aab39
Ændret træffetid til bestyrelsen er fra kl. 18.00-19.00 tirsdage i ulige uger, i Bjælken.
Kloakarbejdet i Kærparken er nu færdiggjort og maling af husfacader i Kærparken fortsætter, når
vejret tillader det.
I stormen er der væltet et stort træ ned i hegnet på tennisbanerne, bane 1. Træet er fældet og
hegnet bliver udskiftet.
Der er nu gang i renovering af fortovet på Højløkken, da det er kommunens vej og fortov. Brev
herom er udsendt til alle beboere på Højløkken.
Sct. Hans festen bliver i år fejret torsdag den 23. juni 2022.Vi glæder os til, at vi endelig igen kan
mødes. Da det er et stort arrangement, kan vi godt bruge nogle frivillige til at hjælpe til. Det
behøver ikke være hele aftenen, men et par timer til være til stor hjælp.
Giv endelig bestyrelsen besked, hvis du har mulighed for at give en hånd med.
Legepladsen er ved at blive renoveret. Der opsættes nyt hegn og forskellige spiselige bærbuske
vil blive plantet rundt om, se grønt udvalgs nyhedsbrev, der følger senere.
Legehuset er fjernet, da standen ikke var så god mere. Der arbejdes på at få noget andet sat op i
stedet for.
Pilehytterne er fjernet, da der ved sidste legepladssyn, blev konstateret af inspektøren, at de ikke
overholdt sikkerhedskravene.
Vi har haft problemer med rotter i første række på Vejporten, rotterne gik i skraldespandene og har
lavet rotte bo i en jordhøj. Derfor har vi i samarbejde med Lyngby Tårbæk Kommune og Forsyning,
fjernet alle skraldespande i rækken og opstillet en stor fælles container til dagrenovationen. Vi
håber meget at disse tiltag vil hjælpe.
Beboerne i denne række er ikke selv skyld i det rotteproblem der har været, men tænker at vi kan
tage ved lære af problemet og komme vores madaffald i lukkede poser og ikke sætte madrester
uden for skraldespandene.
Brændbart haveaffald
Det er blevet foreslået på årsmødet og bestyrelsen har efterfølgende besluttet, at man kan lægge
brændbart haveaffald, dvs. grene og hækafklip på græsplænen til brug for Sankthansbålet.
Der må KUN lægges haveaffald på bålpladsen fra 05.06.22 til den 21.06.22.
Der må stadig ikke lægges jord, græsafklip og andet affald på højen.
Storskrald afhentes i 2022 på mandage i ulige uger.
Dette gælder både for dobbelthusene og for de pladser, hvor beboere i rækkehusene kan sætte
deres storskrald tidligst dagen før. Vi er opmærksomme på, at der har været problemer med
afhentning af storskrald. Bestyrelsen er i kontakt med Forsyningen, Lyngby Tårbæk Kommune.
Haveaffald afhentes i 2022 på onsdage i ulige uger.
Affaldet skal sorteres, og der må kun bruges papirsække eller en grønt beholder.
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