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Kære Beboere i Kongshvileparken. 

Så er tiden inde til at der skal holdes lidt sommerferie, og det gør bestyrelsen i juli 

måned. Vi vender tilbage med vores første bestyrelsesmøde TIRSDAG D.27. august 

 

Budgetmødet: 

Der blev holdt budgetmøde d. 14. Maj hvor der var rigtig mange der havde lyst til at 

deltage, og være med til at stemme om det nye budget. 

Referatet fra mødet er delt ud i postkasserne og ligger på Boligselskabets 

hjemmeside, her er de nye vedtagelser i Husorden også ved at blive lagt ind. 

Går ind på ABG`s  hjemmeside - Beboerinformation – find din afdeling 

Kongshvileparken – derefter ind under dokumenter hvor det ligger. 

 

Affaldssortering:  

At vi skal til at sortere madaffald vil som vi har fortalt give os nogle udfordringer.  

Her er de retningslinjer som der er blevet udstukket på Gladsaxes kommunes 

hjemmeside. 

 Stativ/beholdere står maks. 40 meter fra midten af vejen. 

 Håndtag på beholdere vender ud mod skraldemanden. 

 Jævnt og fast underlag af for eksempel asfalt, fliser eller beton, også under 

stativ og genbrugsbeholdere. 

 Adgangsvejen er min. 1 meter bred og har en frihøjde så skraldemanden kan 

komme til. Vejledende højde: 2,0 meter. 

 Er der en låge/port, skal den kunne stå åben af sig selv. 

 Ingen hældning eller stigning på mere end 10 procent og ingen trappetrin. 

Desuden skal der være ryddet for sne og is, samt saltet eller gruset i glat føre. 

Vi anbefaler, at du stiller dine affaldsbeholdere samlet. 

Bestyrelsen arbejder sammen med Inspektør Jens Bielefeldt, på hvordan vi kan få 

gjort klar, til at komme i gang med madsorteringen. 
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Papcontainer: 

Vi har i bestyrelsen også været inde på om vi skulle få sat en pap container op på 

parkeringspladsen ved selskabslokalet. Da der er den gode ordning med at vi kan får 

pap hentet samme dag, som der hentes storskrald, mener vi at det stadigvæk er den 

bedste løsning, En pap container vil tage parkeringspladsen og dem har vi jo ikke for 

mange af.  

Så derfor opfordrer vi til, at alle bruger ordningen med at få det henter ved døren. 

 

Gode forslag til anvendelsen af 20.000 kr.  

Vi gentager lige dette fra sidste nyhedsbrev, da vi i skrivende stund kun har 

modtaget to forslag. 

På det årlige repræsentantskabsmøde, der blev afholdt d. 18. marts, var det sidste 

punkt på dagsorden, en lodtrækning blandt alle de afdelinger der var mødt op. 

Der kunne vindes 10.000 kr. I år var vi så heldige, at det var Kongshvileparken der 

vandt lodtrækningen. Pengene skal bruges til et formål, der fremmer 

beboerdemokratiet og beboerfælleskabet. 

Vi har udover det også 10.000 kr. stående fra en jubilæumsgave. Så alt i alt er der 

20.000kr. at gøre godt med. Så har I et godt forslag til, hvad vi evt. kan bruge 

pengene til, så send et par ord til bestyrelsen om det. Vi vil se på forslagene, og I vil 

høre nærmere. 
 

Ekstra ordinært beboermøde: 

Jeg fratræder som formand, da jeg sammen med min familie flytter til anden bolig 

derfor bliver der indkaldt til et ekstra ordinært beboermøde tirsdag d.3. september 

med dagsorden: Valg af ny Formand. 

Der vil komme en indbydelse ud til jer 14 dage før mødet. 

Med ønske om en god sommer til jer alle fra Bestyrelsen, Alice Christiansen. 
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