
Nyt fra bestyrelsen, oktober 2012 
 
Arbejdsdage 
Der blev i slutningen af august og starten af september afholdt to yderst velbesøgte arbejdsdage i 
foreningen. Derfor blev der også udført en del arbejde: kontorhuset og skraldeskuret blev malet. Der 
blev ryddet grundigt op på pladsen bag skraldeskuret. Skraldskuret blev udbygget med et 
elektronikrum. Støjdæmpningen af boldbanen blev gjort færdig. Der blev ordnet på legepladsen og 
der blev malet ordet ”bump” foran bumpene på Birke Allé. 
 
Gratis træbeskyttelse og sandspartel til birkevængere 
Vores traktorfolk har gennemført en oprydning i garagen og i den forbindelse er der ryddet op i den 
maling, der stod. Det viser sig, der står en del træbeskyttelse samt noget sandspartel, som på søndag 
– 11.november – vil blive sat frem mellem kl. 11 og 12, når der er åbent i skraldeskuret. Så kan 
interesserede komme og hente det gratis. 
 
Evt. lån hos BRF kredit 
Vi har fået en henvendelse fra BRF kredit, der godt vil drøfte muligheden for at finansiere lån til 
huse i Birkevang. Når vi har haft møde med dem, vil der blive orienteret yderligere. 
 
Bump på Birke Allé 
Så er der blevet etableret bump, dels på Birke Allé, dels på Violgangen. De er placeret, så de ikke 
generer diverse udkørsler, men det betød så, at det ene var umuligt at se når det var mørkt. Der er 
derfor blevet malet ordet ”bump” på begge sider. 
 
Træerne på Birke Allé 
Nogle af træerne på Birke Allé er blevet meget store og i nogle tilfælde skygger de fuldstændig for 
lys på vejen ligesom de vokser ind i ledningerne. Vi vil derfor, i samarbejde med en gartner, se på 
hvordan det kan ordnes uden en massakre på træerne. 
 
Ny havemand 
Bestyrelsen har engageret Kristian fra nr. 148 som havemand i Birkevang. 
 
Vandspild ? 
Vores vandmand, Per, har de seneste uger konstateret et noget forhøjet vandforbrug i Birkevang 
nord (dvs. nord for Birke Allé). Det har ikke umiddelbart været muligt at lokalisere et evt. spild, så 
der er bestilt søgning af lækagefirma. 
 
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. 
 
Generalforsamling 2013 
Holdes søndag 17.marts. Indkaldelse kommer senere, men reservér allerede nu dagen. 

Bestyrelsen, 2.november 2012 


