
 

Velkommen til Alléhusene! 

Kære nye beboere i Alléhusene  

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Alléhusene vil gerne byde dig og din familie 
velkommen og med dette brev fortælle lidt om Alléhusene. 

Affald 
Der er tre skraldeøer. Her sorterer vi plast, metal, madaffald og restaffald. Det er vigtigt, de 
ikke bliver overfyldt, da vi ellers får problemer med rotter og skrald i naturen. Så hvis der er 
fyldt, så prøv en af de andre skraldeøer. Den ved vendepladsen er der færrest, der bruger. 
Husk også at sige det til børn, der går ud med skraldet. 

Man kan også bestille grønne beholdere til egen matrikel. Man kan fx bestille til pap og til 
haveaffald. Læs mere og bestil på gladsaxe.dk/kommunen/borger/affald-og-genbrug. 

Der bliver hentet skrald fredage. Haveaffald hver 14. dag og pap og storskrald hver 4. uge. 
Man kan tilmelde sig en påmindelse-sms på kommunens hjemmeside. 

Saltning/grusning 
Vores gartneraftale omfatter snerydning af den store vej, alle stier og saltning på den store 
vej. I er selv ansvarlig for at salte/gruse foran jeres hus, da det er et lovkrav. Det er ikke en 
del af gartneraftalen, da bestyrelsen tidligere har fået mange klager over saltningen. 

Facebook  
På Facebook har Alléhusene følgende grupper: 

Alléhusene - 2860 Søborg 
Dette er hovedgruppen, hvor vi skriver om alt fra forsvundne cykler til lokalplaner. 

Køb, Salg, Bytte, Bortgives - Alléhusene  
Vi prøver at holde købsopslag osv. til denne gruppe. 

Hvis I er nye i Mørkhøj, er gruppen Os der bor i Mørkhøj også god at kende. Den er som 
hovedgruppen - bare i større skala.  



Socialt 
Sommerfest og arbejdsdag 
Vi har typisk en sommerfest i slutningen af august. Den er ofte kombineret med 
arbejdsdag om formiddagen. Den foregår i partytelte på vendepladsen og har ofte 
involveret hoppeborg, slushicemaskine, fadølsanlæg og fælles buffet. Hvis du har lyst til at 
være med til at arrangere den, så hiv fat i bestyrelsen. 

Alléhusene læser 
Vi har en læseklub, der er åben for alle. Læseklubben mødes en gang om måneden hos 
deltagerene. Læs mere og meld dig til i Facebookgruppen Alléhusene læser 

Vi har tidligere holdt fastelavn m.m. Hvis man har lyst til at arrangere noget, er det meget 
velkomment. Med renovationen af Blågård seminariet overfor, regner vi med, der kommer 
flere muligheder. 

Godt at vide  
Stiger  
Grundejerforeningen har to stiger: en på boilerrummet ved 4F (Kode 4510) og en langs 
væggen ved 2H (Kode 2312). 
Hvis du skal du bruge i mere end en times tid, så book en stige inden. Skriv for booking på 
mail til ullawig@gmail.com 
 
Julelys 
Vi sætter selv lyskæder op og tager dem ned igen. De sættes op første weekend i 
november og tages ned første weekend i marts. Der meldes ud i Facebook-gruppen, når 
det er tid.  

Generalforsamling 
Vi holder generalforsamling omkring 20. marts hvert år.  

Hjemmeside 
Benyt vores hjemmeside www.allehusene.dk for at finde følgende: 
● Vedtægterne 
● Hvem der sidder i bestyrelsen og kontaktinfo 
● Referater, årsregnskaber, budgetter, indsendte forslag og indkaldelser  

For at tilgå generalforsamlings materiale skal man bruge følgende kodeord: enesuh 
 

Endnu engang velkommen til Alléhusene. Vi håber, at I vil være med til at 
bidrage til, at Alléhusene er et rart sted at bo og færdes for store og små.
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