
Nyt fra bestyrelsen, juni 2012 
 
Arbejdsdage 
Der er planlagt to fælles arbejdsdage, nemlig søndag 26.august og søndag 2.september. Her vil vi 
sammen vedligeholde og forbedre Birkevangs fælles bygninger og arealer.  
Nærmere om planerne senere, men reservér allerede nu én af dagene. 
 
Bump på Birke Allé 
Vi har besluttet at etablere – godkendte – bump på Birke Allé. 
 
Ang. brug af parkeringspladsen 
Som det er de fleste bekendt kniber det med antallet af parkeringspladser på Birkevangs areal.  
I dag optager trailere ofte flere pladser på den fælles parkeringsplads – så herfra en opfordring: sæt 
trailere på egen grund, ikke på fælles-areal! 
 
Ang. risiko for oversvømmelse 
Vi har haft et konsulentfirma med forstand på vandafledning til at gå en runde i Birkevang – 
sammen med nogle bestyrelsesmedlemmer – og med fokus på ideer til, hvordan vi kunne forebygge 
vandskader. Besøget munder ud i en rapport med gode ideer, som vi selvfølgelig vil formidle 
videre. 
 
Betaling for allonger 
Fremover vil der være mulighed for at betale gebyret for allonger – 500 kr. – via pbs. Det samme 
gælder gebyret, hvis man skal have nyt andelsbrev og indmeldelsesgebyret. 
 
Støjdæmpning af boldbanen 
Som besluttet på generalforsamlingen arbejdes der med at få gennemført den videre støjdæmpning 
af boldbanen, dels af frivillig birkevænger, dels i forbindelse med de planlagte arbejdsdage: 
26.august og 2.september. 
 
Hegnet ved Birkevangs sydgrænse 
Såvel beplantningen som hegnet ved Birkevangs sydgrænse trænger til en kærlig hånd. Vi har været 
i kontakt med ejeren på modsatte side og de har lovet at ordne det til oktober. 
 
Lågen ud ved volden 
Lågen fungerer ikke optimalt. Vi vil forsøge at få den forhøjet og sikre, at den altid er låst.  
 
Storskrald og haveaffald 
Storskraldskuret er fortsat åbent hver søndag i tidsrummet kl. 11 – 12. Udenfor dette tidsrum kan 
der ikke afleveres storskrald. Det må ikke blot stilles udenfor skuret, men skal opbevares på egen 
parcel. 
Det samme gælder haveaffald: er der ikke plads i haveaffalds-containeren, skal haveaffald 
opbevares på egen parcel. 
 
Kontakt til bestyrelsen i sommerperioden 
Hvis I ikke træffer nogen personligt, så brug mail: bestyrelsen@birkevang.dk 

Bestyrelsen, 24.juni 2012 


