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LÆS I DETTE BLAD...

BESTYRELSEN 2017

• Nyt fra formanden

• Indkaldelse til Generalforsamling 2018

• Hurtigt internet?

• Vedligehold af rendesten

• Nyt fra festudvalget

• Uhyggelig hyggelig Halloween

www.gf-aldershvile.dk
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Plantning af træer på vores grønne områder

Vi fik leveret de 13 fuglekirsebærtræer fra Københavns Kommune den 21.
november, hvorefter træerne blev plantet den følgende lørdag. Da træerne var
4-5 meter høje og derfor allerede ved plantningen ville være meget synlige,
besluttede vi at fjerne det ene birketræ ud for Willumsvej samt 2 af rønnetræerne
ved Theisvej, før vi plantede de nye træer, da disse træer havde en ringe
sundhedstilstand, samt da vi herved kunne plante de nye træer i et mere
harmonisk forband.

I plantningen deltog Anne og Rasmus,
Frank og Anette, Steen, Hans Henrik, Per
og jeg, som foreningen må takke for det
store arbejde, det var at plante træerne.
Derudover fældede Henrik birketræet og
de 2 rønnetræer. Det var et stort arbejde
at plante træerne, da de var meget store
og tunge, da de blev leveret med klump,

og derfor kun kunne transporteres rundt til plantehullerne med sækkevogn. Efter
plantningen havde Per inviteret deltagerne på frokost med hotdogs af
langelændere samt øl og vand, så det var en rigtig god og hyggelig dag for
deltagerne.

NYT FRA FORMANDEN
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Efterfølgende har
havemanden Steen og
Ulla fjernet grene og
brænde fra de fældede
træer og sørget for den
sidste regulering af
jorden omkring de nye
træer, så dem bør
foreningen også takke for

deres indsats. De sørger endvidere for, at træerne bliver vandet efter
plantningen. Til foråret vil der blive opsat vandingsposer ved de enkelte træer,
der hver skal fyldes med 10 liter vand om ugen for at sikre, at træerne kommer i
god vækst.

Nyetableret parkeringsforbud ved Rema 1000

Der er nu opsat 2
parkeringsforbudsskilte med pil i
begge retninger på Willumsvej
mellem Amagerbrogade og Dirchsvej
på den modsatte side af vejen end
Rema 1000 samt opmalet en
parkeringsbås til 2-3 biler foran Rema
1000. Det ser ud til at virke, da der
kun er få biler, der i dag holder i den
side af vejen, hvor der er
parkeringsforbud. Det er således nu
betydelig lettere og uden væsentlige
gener at køre ud til og ind fra
Amagerbrogade til Willumsvej.

Rema 1000 betaler halvdelen af udgifterne for skiltningen og parkeringsbåsen,
medens resten af udgifterne deles mellem beboerne i lejlighederne over Rema
1000, beboerne i rækkehusene og grundejerforeningen. G/F Aldershviles udgifter
til skiltningen og parkeringsbåsen bliver således på 5.000 kr.
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Snefejning

Vi har igen for denne vinter bestilt snefejning hos den samme entreprenør, der
har udført snerydning for os i mange år, da prisen er den samme som i de sidste
år. Det skal dog lige bemærkes, at entreprenøren ikke salter.

Snefejningen vil blive påbegyndt
senest 3 timer efter snefaldets
ophør. Der skal dog være minimum
1 cm sne, før snerydningen
udføres.

Indgange og indkørsler ved de
enkelte ejendomme ryddes ikke,
tværtimod medfører snerydningen, at der kan blive temmelig høje snevolde her.
Disse skal fjernes af grundejeren, hvis skraldemændene skal tømme
affaldsbeholderne på ejendommen, samt for at man kan være sikker på at
modtage post.

Det skal endelig bemærkes, at den fælles snerydning, der kun udføres af
traktorer med kost eller blad, ikke fritager den enkelte grundejer for sit ansvar for,
at der ikke kan ske faldulykker grundet sne og is på fortove og den halve
kørebane ud for vedkommendes ejendom.

Ove Løbner

Lys på stien mellem Grækenlandsvej og Æginavej

Så har Københavns Kommune endelig
etableret lys på flisestien mellem
Grækenlandsvej og Æginavej.
Belysningen består af 5 lave pullertlamper,
hvor lyset er rettet nedad, så det ikke kan
være til gene for naboerne ved stien. Jeg
er godt tilfreds med belysningen, der
forhåbentlig vil øge trygheden efter
mørkets frembrud.
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INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2018

Forslag, der ønskes behandlet på Genralforsamlingen 2018 skal være formanden
i hænde senest d. 15. januar 2018.

Formand G/F Aldershvile:
Ove Løbner, Peitersvej 6, 2300 Kbh. S - email: formand@gf-alderhvile.dk

Endelig dagsorden for Generalforsamling 2018 vil blive udsendt senest d. 12.
februar 2018.

Hermed indkaldes til

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I G/F ALDERSHVILE 2018

TIRSDAG D. 27. FEBRUAR 2018 KL. 19
i Bomi-Parken Plejehjems lokaler, Gyldenrisvej 4, 2300 Kbh. S

MØD OGSÅ DINE NABOER HER

På foreningens hjemmeside:
www.gf-aldershvile.dk

I Ulla's tyveri-sms-kæde:
Vi har desværre i perioder været plaget af indbrud og
tyveri i foreningen.
Tilmeld dig Ulla's sms-kæde (20 40 52 01), hvis du vil
holdes opdateret på den front.

På www.facebook.com i gruppen:
Fredagsbar og andet godt på Grækenlandsvej
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EN LILLE REMINDER...

Måske har du allerede sørget for at jord og ukrudt er fjernet fra din rendesten så
regnvand og smeltevand frit kan løbe til rendesten - hvis ikke, så er det tid nu.

Det er vigtigt at du også fjerner jord og grus og smider det i den almindelige
skraldespand for det koster mange penge når vi skal have tømt brøndene for den
selv samme jord og grus.

Bestyrelsen

Københavns Kommunes privatvejslov skriver om renholdelse:

§ 82. Grundejerne skal
1) fjerne ukrudt,
2) feje eller på anden måde renholde færdselsarealer, der er asfalteret,
brolagt, flisebelagt eller i øvrigt overfladebehandlet,
3) fjerne affald og andet, der er særlig forurenende eller til ulempe for
færdslen, og
4) renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender
for alt, der kan hindre vandets frie løb.

§ 83. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at kommunen helt eller delvis
sørger for at udføre de pligter, der er pålagt grundejerne efter § 79, for
grundejernes regning. Kommunalbestyrelsen fastsætter fordelingen af
udgifterne mellem grundejerne.
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Ideen om hurtigt internet i vores område har været oppe og vende flere gange
(senest til generalforsamlingen 2017). Og tanken er slet ikke død. Siden
generalforsamlingen er der sket meget og det er slet ikke urealistisk at vi kan få
hurtigt internet (fiber) til vores forening indenfor en overskuelig fremtid.

Som nævnt til generalforsamlingen er der nedsat et udvalg der undersøger
muligheder, priser, leveringstid etc. For at stå stærkere overfor en leverandør er
vi gået sammen med tilsvarende udvalg i naboforeningerne, så vi nu arbejder for
godt 500 parceller.

For at få et fornuftigt billede af interessen for fiber i vores område, vil vi meget
gerne høre din holdning og ønsker til internettet i området. Derfor vil vi bede dig
udfylde spørgeskemaet på denne adresse:

www.bit.ly/internet2300 (alt med små bogstaver!).
Dine indtastninger vil bidrage til at finde den bedste løsning for området. Og vi
giver naturligvis ikke dine personlige oplysninger videre til nogen!

På forhånd tak.

På fibernet-udvalgets vegne, Rasmus Vedel (Willumsvej 18)

HURTIGT INTERNET?
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NYT FRA FESTUDVALGET

Festudvalget har fået ny
formand.

Steen Prassé er stoppet
som formand for
festudvalget, en post som
Steen har varetaget siden
en gang i forrige årtusinde.

De øvrige medlemmer af
festudvalget vil gerne
benytte lejligheden til at
sige mange tak for den
indsats, som Steen har
ydet i festudvalget i al den
tid.

Steen har været formand, kasserer og teltudlejer på en gang, så kasketten har
roteret noget rundt på hovedet af ham.

Nu fordeler vi det som følger:

Vi vil samtidig opfordre andre til at gå med i festudvalget!

Frank Ellermann

Formand og kasserer Frank Ellermann (Grækenlandsvej 145)

Udlejer Poul Erik Sørensen (Willumsvej 14)

Menige medlemmer Rasmus Vedel (Willumsvej 18)
Jørn Christiansen (Willumsvej 22A)
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UHYGGELIG HYGGELIG HALLOWEEN

- Ding-dong. Spændt trippen på trappen. Endelig åbnes døren.
”Slik eller ballade!”
”Ej så vælger jeg slik. Værsgo’ I må tage to hver,” siger den voksne, der har
åbnet for flokken på trappen, og der bliver fyldt i poserne.

Prinsesser, hekse, zombier og superhelte var på gaden
sidst på dagen og først på aftenen den 31. oktober, da
det var Halloween. Ungerne havde glædet sig i mange
dage og ventet i spænding. Heldigvis blev
forventningerne indfriet til fulde med flotte og uhyggeligt
pyntede huse og indkørsler og godter i lange baner.
Som forælder til en heks og et græskar vil jeg bare sige
tak for en hyggelig aften og en dejlig tradition.

Christina Gro Hansen (Grækenlandsvej 162)
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FESTUDVALGETS UDLEJNINGSSERVICE

1 stk. popcornmaskine / kr. 400,00

inkl. alt til 50 kræmmerhuse færdige popcorn

1 stk. pølserister / kr. 50,00

1 stk. pølsebrødsrister / kr. 50,00

1 stk. flødebollekastemaskine / kr. 50,00

2 stk. langbord 50 x 250 cm

inkl. 2 x 2 bænke / sætpris kr. 50,00

3 stk. pavilloner 4 x 8 m / kr. 150,00 pr. stk.

9 stk. borde 60 x 125 cm / kr. 25,00 pr. stk.

2 stk. borde 80 x 185 cm / kr. 25,00 pr. stk.

2 stk. EL-terrassevarmere / kr. 50,00 pr. stk

1 stk. ukrudtsbrænder inkl. gas / uden beregning

Festudvalget disponerer over diverse gode ting, som foreningens medlemmer for
en rimelig pris kan leje i forbindelse med egen festivitas.

Overskuddet ved udlejningen går til sociale arrangementer i foreningen.

Kontakt Poul Erik Sørensen (Willumsvej 14) på mobil 20 47 15 93



JULETRÆER
Flotte nordmannsgraner sælges fra
Helikonsvej nr. 8.
160 kr. pr. løbende meter.
Ved fremvisning af
denne annonce gives
der 10 % rabat.
Ring evt. på
40 28 98 25
for åbningstider.


