
Bestyrelsens nyhedsbrev #1-22 

Kære alle beboere i Alléhusene 

Vi har i bestyrelsen besluttet at vi - et par gange om året - vil udsende et nyhedsbrev til alle. Denne 
første gang får du nyhedsbrevet i din postkasse. Vi vil meget gerne nå ud til alle beboere digitalt, 
men da alle beboere ikke er på facebook og facebook ikke er bestyrelsens officielle 
kommunikationsredskab, vil vi derfor tilbyde dem, der ikke ønsker at læse nyhedsbrevet på 
facebook, at sende nyhedsbrevet pr. mail. Hvis I ønsker at modtage det, så send jeres e-
mailadresse til bestyrelsen@allehusene.dk. Vi sender kun, når der er vigtige informationer, som 
alle bør kende til. Vi lægger også nyhedsbrevet på allehusene.dk. 

Har man noget, som man gerne vil have svar på, eller som man gerne vil have, at bestyrelsen 
tager fat i, skal man skrive en mail til bestyrelsen, hvorefter det vil blive taget op på førstkommende 
bestyrelsesmøde. 

Sortering af affald 

Vi er meget afhængige af, at alle er opmærksomme på at få sorteret og smidt affald i de rigtige 
beholdere. Pt. står der ved række 22 og 26 flere containere uden for skraldeøen, hvilket ikke er 
hensigtsmæssigt, men nødvendigt indtil vi får bygget den nye skraldeø. Det er i høj grad i fælles 
interesse, at containerne ikke bliver overfyldt, da de så ikke vil blive tømt og det vil koste 
foreningen ekstra tømning. De skal kunne lukke helt, så fugle og rotter ikke går i affaldet. Hvis en 
container ikke bliver tømt, skal der skrives til 
https://gladsaxe.renoweb.dk/Legacy/selvbetjening/mit_affald.aspx. 

Hent evt. en affaldsafhentningskalender på Gladsaxe Kommunes hjemmeside. Her kan du også 
læse om, hvad der er - eller ikke er storskrald og det er også muligt at tilmelde sig en sms service, 
så man får besked dagen før tømning.  

Vi arbejder på at få opført en ny skraldeø ude foran nr. 24, men pga. leveranceproblemer, er det 
ikke sket endnu. 

Ny legeplads til de små 

Som nogen måske har bemærket, er legepladsen til de små færdiggjort og rullegræsset vokser.  
Den bliver brugt flittigt af de yngste beboere og dagplejemødre m.fl. så de har taget godt imod den. 

 
Sommerfest og arbejdsdag 

Den 20. august er der inviteret til sommerfest og arbejdsdag. Vi håber, at så mange som muligt 
tilmelder sig. Tilmelding er senest den 10. juli. 

 

De bedste sommerhilsner fra  
Bestyrelsen 


