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                                                                                                          13. februar 2014 

Nyt fra bestyrelsen 

 

Arbejdsweekend 

I år bliver arbejdsdagen afholdt på følgende dage: 24. maj, 21. juni, 19. juli samt 30. august. Som altid mødes vi foran 

fælleshuset kl. 10.00. Husk at der den 24. maj og 30. august vil være fællesspisning og hygge efterfølgende. Det mindes 

om at man kun er påkrævet at deltage i 2 valgfrie af de i alt 4 arbejdsdage. 

 

Haveaffaldsordning 

Vi har enkelte ældre og dårligt gående beboere i foreningen der har svært ved at komme af med deres haveaffald. Besty-

relsen har derfor besluttet, at der i forbindelse med vores arbejdsdage, kan afleveres haveaffald ved traileren eller ved at 

bede os om at hente det. Så sørger vi i fællesskab for at det bliver kørt på genbrugspladsen når der alligevel køres. 

 

Lurer 

Vi har desværre oplevet, at vi har en lurer på spil. Palle har taget en lurer på fersk gerning, som er blevet meldt til politi-

et. Det lader til, at de kender ham godt for lignende forseelser. Vi opfordrer beboerne til at være opmærksomme og hol-

de ekstra øje med fremmede ude i beboelsen. 

 

Alarm 

Vi har hørt om et alarmsystem der er udviklet i Ishøj. I korte træk går det ud på at alarmen giver besked til de øvrige 

beboere som er tilsluttet samme alarmsystem. Dermed giver det mulighed for at andre beboere kan være på adressen 

kort tid efter og forstyrre en evt. gerningsmand, samt rekvirere fornødne hjælp. Endvidere kan det også benyttes som 

alarmknap hvis man f.eks. er faldet, overfaldsalarm mm. Prisen er ca. 2.000 kr. pr. husstand, men vi kunne godt tænke 

os at få udbyderen herud for at præsentere produktet og svare på spørgsmål. Hvis I har interesse i dette, bedes i aflevere 

nedenstående seddel i foreningens postkasse. Link til Lorry indslag samt mere uddybende artikel kan findes på gruppen 

Birkebakken-2 på facebook. (se evt. link i sidefod) 

 

Fiskemand 

Der er opstået en mulighed for at få en fiskemand ud i vores forening et par gange om måneden. Palle kan varmt anbe-

fale ham. Hvis du synes det er en god ide bedes du aflevere nedenstående seddel i foreningens postkasse. 

 

Jordhegn 

Vi prøver igen i år at samle en gruppe som skal stå for reparation af jordhegnet. Tidligere har vi ikke kunne finde en 

løsning som har været den rigtige. Gruppens formål er at finde en løsning samt få lavet stykket foran Birkehegnet 1. 

Husk jo flere jo bedre samt at vi så slipper for at hyre professionel hjælp. Palle er tovholder for gruppen. 

Nedenstående seddel afleveres til foreningens postkasse. 

 

Hilsen 

Bestyrelsen 

 

 

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

 

Navn + adresse: ________________________________-____________________________________________ 

 

Jeg vil gerne høre mere om alarmen:  

 

Fiskemanden må godt komme på besøg:  

 

Jeg melder mig til gruppen omkring jordhegn:  

http://www.birkebakken-ii.dk/
https://www.facebook.com/groups/birkebakken2

