Information til grundejerne april 2022

Vi ser desværre og får en del klager omkring affald og storskrald på fællesområdet.
Affald og storskrald ses efterladt på Bøgesvinget i ugevis, det er ikke i orden. Ingen føler
tilsyneladende ejerskab over det.
Restaffald skal i egen beholder på matriklen. Er der behov for en ekstra sæk, kan den
fås/købes hos Vestforbrænding . Sækken skal forsynes med en mærkat med husnummer
og stilles ved affaldsbeholderen.
Storskrald må først stilles ud aftenen før afhentning næste dag. Er det ikke afhentet inden
aften, skal ”godset” tages hjem igen, og du må kontakte Vestforbrænding. Alt skal
derudover være sorteret efter reglerne i gennemsigtige plastsække forsynet med
husnummer.
Vores fælles gode affaldscontainere skal helst fungere til glæde for alle. Det kan hænde, at
de er fyldte, men prøv at skubbe affaldet ind, og se om, der måske er en i en anden
række, du kan bruge. Det er ikke tilladt at stille affald ved siden af en container, der er
ingen andre, der flytter det. Er det et tiltagende problem, kan Vestforbrænding kontaktes.
Bestyrelsen vil i så fald gerne orienteres.
Vi er tidligere blevet spurgt til muligheden for fjernvarme i vores område og har måttet
svare, at der ikke var planer herom i kommunen., og i samme forbindelse henvise til
kommunen. Nu er der imidlertid nye tiltag omkring udrulning af fjernvarme i gang. I vores
område forventer Vestforbrænding at udarbejde projektforslag for fjernvarmeforsyning i
perioden 2026-2030, så tilslutning vil være mulig senest i 2030, såfremt Ballerup
Kommune godkender forslaget.
Link til fjernvarmeplaner:
https://ballerup.dk/borger/bolig-vand-varme/varme-energi/udruldning-af-fjernvarme
Bestyrelsen har set lidt på, om det kunne være en idé, at generalforsamlings referatet
alene lægges ind på foreningens hjemmeside. Har du ikke mulighed for at se det der, kan
du oplyse det til bestyrelsen, og vi finder ud af det.
Vores nabogrundejerforening Kratbjerg fejrer 100 års jubilæum lørdag den 23.april.
Vi er orienteret om, at de opsætter et mindre telt på vendepladsen Pilevej, og beder derfor
om, at undgå parkering på området. Der vil nok være lidt ”glad” uro på Pilevej om
eftermiddagen og først på aftenen. Der vil sikkert også denne dag være lidt flere børn på
vores legeplads. Vi håber på forståelse for deres fejring af deres jubilæum.

HUSK der er forårs fællesdag d. 22. maj - sæt kryds i kalenderen.

