
VALKYRIERIDTET 
A/B VALKYRIENS NYHEDSBREV NR. 1 – APRIL 2022

Så er foråret måske endelige på vej?
Halvtaget ved grillen
Bestyrelsen kan forstå, at der er forskellige udlægninger hvem der har mest ”ret” til halvtaget
ved grillen. 
Halvtaget er f.eks. ikke lavet som ryger område når det regner, barnevognsopbevaring, fest 
område, osv.
Men etableret for at vi har et sted vi kan opbevare foreningens ting om vinteren, så de ikke 
står ude i vintervejret. Der er derfor ikke nogle andelshavere, der har mere ret til området end
andre, så derfor:

• Ingen tomme barnevogne eller andet til opbevaring.
• Hvis man trækker ind under halvtaget om aften, så gælder vores husorden stadig, mht.

støj.
• Man spørger selvfølgelig andre andelshavere, om det er i orden at man ryger tæt på 

dem – sovende børn kan man ikke spørger, så der ryger man selvfølgelig ikke når der 
ligger børn og sover.

Rygning i gården
På generalforsamlingen bad andelshavere der bor i
stueetagen, om at vise hensyn og ikke stå og ryge, så de får
røg ind i deres andel. Det kan bestyrelsen selvfølgelig kun
bakke op om.

Bestyrelsen og viceværterne har også kunne konstatere at
der i stigende omfang er kommet affald i de beton
askebærer vi har stående i gården, alle rammer lige godt, så
vi har fået en del flere skoder omkring askebærerne end i
askebærerne.
Nogle forsøger også at skode i kloaken, det går heller ikke –
der er sidder poser i dem, og skodet brænder enten hul i
posen eller kan sætte ild f.eks. blade og små grene der er i
posen – ja det har vi oplevet. Københavns kommune har tidligere lavet kampagner om ikke at 
skode i kloakerne. De skaber problemer på rensningsanlæggene, så det er ikke løsning at 
fjerne poserne.

Der nu kommet to rigtige askebærer op på enderne i skuerne i gården, og de gamle 
askebære bliver bortskaffet i den nærmeste fremtid. Så tag dine skoder med op eller til en 
skraldespan/askebære, men ikke i kloaken.

Legehuset lille Valkyrien og legetøj
Nogle andelshavere har spurgt bestyrelsen, om der bliver sorteret i legetøjet i gården. Der er 
en del legetøj der er i stykker. Det gør bestyrelsen ikke – legetøjet er noget som andre 
andelshavere har doneret igennem tiden. Så man må meget gerne smide det legetøj ud, der 
er i stykker og ikke fungere. En gang imellem bliver der også ”doneret” legetøj der allerede er
defekt – hvilket ikke giver mening for hverken børnene eller de andre forældre.

Tal evt. med viceværterne hvis du er i tvivl om hvor du skal smide defekt legetøj ud.
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Parkering til ladcykler
vi er gået i gang med at få etableret pladser. Hvor man kan låse sin ladcykel
fast. Det er på skuret bagerst i gården.

Ændringer i skraldeskure
Vi sortere mere og mere i forskellige affaldsgrupper, det giver helt praktiske problemer med 
at have plads til de forskellige sorteringsmuligheder.
For at give mere plads i skurerne til affaldscontainerne og gøre det nemmere at komme til, 
har vi lavet et af de gamle depoter, om til et område med kemiaffald, flaskecontainer, batteri 
osv. 

Storskrald eller ting til genbrug?
Forenignen tager ikke imod storskrald og ting 
til genbrug. Vi har i vores område rigtig 
mange containere til tøj og flere 
genbrugsbutikker tæt på. Samtidig har vi en 
genbrugsstation kun 5 minutter på gåben fra 
vores forening. Har du lidt større ting, kan 
man både låne en trækvogn eller 
sækkevogn i vores forening – kontakt 
viceværterne.
Haraldsgade Nærgenbrugsstation
Vermundsgade 47A
2100 København Ø

”På nærgenbrugsstationerne kan du sortere dit 
affald i 12 forskellige slags affald, og aflevere eller
klunse effekter til/fra bytterummene – læs her 
hvordan du skal sortere.” nærgenbrugsstationer i 
Københavns Kommune, eller bestille nye bioposer 
på København Kommunes hjemmeside.”


