Afdeling 39
Elementbyen – Hjortekær

Nyhedsbrev november 2021 for AAB Afd. 39
Afhentning af haveaffald fremadrettet
Det er blevet besluttet, at man kan lægge brændbart haveaffald, dvs. grene og hækafklip på
græsplænen til brug for Sankthansbålet. Det kan lægges på bålpladsen fra 05.06.22 til den
21.06.22.
Der må stadig ikke lægges jord, græsafklip og andet affald på højen.
Kommunal afhentning af haveaffald holder pause fra den 1.12.21 til 1.3.22.
I den mellemliggende periode kan du stadigvæk aflevere haveaffald på Genbrugspladsen på
Firskovvej.
Kloak arbejdet fortsætter nu på Kærparken i 2 rækker, som er de sidste der mangler i
Kærparken. Det indebærer renovering af hovedledning, udskiftning af sandfangs brønde,
montering af spulebrønde, og montering af rottespærrer.
Malerarbejdet på Kærparken fortsætter i 2021/2022, så længe vejret tillader det.
God tone. Vi er blevet kontaktet af flere beboere, som pointerer vigtigheden af, at der
hersker en god tone mellem os allesammen i afdelingen. Vigtigheden af at kunne acceptere
forskellige holdninger og stadigvæk at tale ordentligt til hinanden er grundlaget for, at
afdelingen er et godt sted at være og bo.
Det grønne udvalg har prioriteret at få indkøbt redekasser til småfugle, og de første 10 vil
blive opsat inden længe i forbindelse med de grønne områder. Samtidig håber vi på, at det
vil lykkes at få indkøbt en ugleredekasse som forhåbentlig også vil blive sat op i nærmeste
fremtid. Vi har været så heldige, at få kontakt til en som kommer og sætter den op ganske
gratis.
Hjemmeside: Vi er i gang med at opdatere vores hjemmeside med IT-hjælp udefra. Vi håber
at kunne præsentere den nye opdaterede version i starten af 2022.
Viceværterne træffes ikke pga. ferie fra den 24.12.21 til og med 02.01.22.
De beder om, at man ikke parkerer på fortovene, da snerydning ikke kan lade sig gøre.
Der har på nuværende tidspunkt i 2021 været 22 flytteboliger, som viceværterne har været
travlt beskæftiget med, og de har derfor ikke kunnet nå alt havearbejde.
Desuden har vi en ambition om at udsende et nyhedsbrev i det nye år, hvor vi kan fortælle
lidt mere i detaljer om, hvad vi sysler med.

Til slut vil bestyrelsen gerne ønske alle i afd. 39 en god jul og et godt nytår med håbet om,
at vi i 2022 i højere grad vil kunne mødes til fællesarrangementer. Det har ikke været så let i
2021.
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