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NYT FRA BESTYRELSEN I SUNDHOLM SYD

DECEMBER 2017

GOD JUL OG GODT NYTÅR
Bestyrelsen ønsker alle beboere en rigtig glædelig jul og et festligt nytår. Vi glæder os til at tage hul på et
nyt år, med nye arbejdsgrupper, fælles arbejdsdage og andre spændende aktiviteter. På forsiden på
Sundholm-syd.3b.dk kan I allerede nu se datoer for det kommende års fælles arbejdsdage (d. 6. maj og d.
25. august), fastelavn, sommerfest og en ny runde tour-de-chambre.
AKUT BEHOV FOR VVS ELLER ELEKTRIKER
Vi gentager lige denne information. Når bestyrelsen kontaktes med behov for akut håndværkerhjælp, skal
det angives tydeligt, at det er akut:
I tilfælde af akut opstået behov for VVS eller elektriker, skal bestyrelsen altid informeres, inden der tages
kontakt til den pågældende håndværker. Som udgangspunkt rekvirerer bestyrelsen hjælp gennem
Urbanplanens samdrift (som beskrevet i Nyt fra bestyrelsen i september). De håndværkere, der jf.
hjemmesiden er indgået samarbejdsaftaler med, kan kun benyttes, hvis behovet opstår akut uden for
almindelige arbejdstider - og først når bestyrelsen er informeret herom. Afdelingen dækker kun udgifter i
forbindelse med brug af VVS eller elektriker, hvis denne procedure er fulgt. Dette for at sikre, at vi som
afdeling ikke har unødige udgifter til løsning af problemer, der kunne være løst af samdriften, som vi
allerede betaler til. I akutte situationer, kan man kontakte formand Teis Waldorff på tlf. 23280179).
SPØRGESKEMA OM FEJL OG PROBLEMER
Bestyrelsen omdelte og udsendte i uge 50 et spørgeskema vedr. forskellige fejl og problemer, som beboere
gentagne gange har henvendt sig til bestyrelsen med. Alle beboere bedes udfylde spørgeskemaet og
returnere det til bestyrelsen senest d. 31.12.2017. Vær opmærksom på, at der både spørges til
eksisterende problemer og problemer, der er blevet udbedret.
AFFALDSSORTERING
Vi har rigtig gode muligheder for at affaldssortere i Sundholm Syd, og det er dejligt, at mange beboere
benytter sig af dette. Vi vil i den forbindelse gøre opmærksomme på følgende:
- Nye poser til bio-affald kan afhentes på Hørgården Nærgenbrugsstationen på Brydes Allé. Se
åbningstider mv. her.
- Plastaffald skal være rent og drypfrit, så der ikke udvikler sig lugtgener og bakterier (i så fald kan
plasten alligevel ikke genanvendes og må sendes til forbrænding). Læs evt. mere her.
- Vi har fået containere til haveaffald på både Brydes Allé og Amagerfælledvej. Københavns
Kommune afhenter kun haveaffald i perioden 1. marts og 38 uger frem (ca. uge 47). Containerne
må derfor ikke benyttes før 1. marts – og herefter KUN til haveaffald. Læs evt. mere her.
VINDUESPOLERING
Som drøftet på afdelingsmødet har bestyrelsen indhentet tilbud på vinduespolering og på baggrund af det
mandat, der blev givet på afdelingsmødet, har vi besluttet at indgå kontrakt med Anders Andersen
Rengøring om vinduespolering to gange årligt. Vi forventer, at datoerne for vinduespolering vil blive
placeret i slut marts/start april og slut august/start september. Mere information følger snarest.
ØSTERSHATTE PÅ SUNDHOLMSVEJ
3b har i samarbejde med den socialøkonomiske virksomhed Beyond Coffee indgået samarbejde om at
etablere en lille enhed til dyrkning af østershatte på kaffegrums i containere på byggepladsen på
Sundholmsvej. Beyond Coffee har som mål at vise, at man kan producere mad i byen, men også at man kan
arbejde med genbrug af råvarer. I kan læse mere om projektet her.
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