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Kære medlemmer 
 
75 års – jubilæumsfestival 
Festudvalget arbejder på højtryk for at lave nogle spændende dage for medlemmerne. Det bliver 
nødvendigt at vide, hvor mange der har lyst og mulighed for at være med i disse dage. Derfor arbejdes der 
intenst på at finde en løsning for tilmelding og tilslutning fra frivillige, der opfordres til at give en hånd med 
i aktiviteterne. 
Vi håber, at vi har vejret med os denne weekend i uge 24, hvor vi slår det store foreningstelt op på 
boldbanen for både spisning, musik, underholdning og leg. Hele boldbanen og Fælleshuset bliver en stor 
festivals plads.  
 
Arbejdsweekend og efterfølgende fodbold på storskærm 
Husk, at vi har arbejdsweekend lørdag, den 28. maj 2022, og vi mødes kl. 10 på boldbanen. Tag naboen 
under armen og kom og vær med. Vi plejer at få udrettet en del samtidig med, at vi hygger os. 
Her løser vi både store og små opgaver, så alle kan være med. Når arbejdsdagen er omme og vi har fået os 
lidt aftensmad, så varmes der op til kamp; Champions League Finale i Fælleshuset på storskærm. 
 
Affaldsløsning 
Vi har svære problemer med at sortere vores affald her i foreningen og derfor må vi igen appellere til, at 
medlemmerne viser nødvendigt hensyn til hinanden og foreningens økonomi (det koster mange penge, 
hvis ARC efterfølgende skal sortere affaldet i en container. 
 

• Restaffald skal i containeren for restaffald (det er det affald, som primært kommes i posen under 

køkkenvasken) 

• Haveaffald skal i containeren for haveaffald (det er affald fra haven, der er klippet så småt, at det 

kan være i papirsposer – HELE træer og hække skal køres på genbrugspladsen) 

Hvis restaffald fortsat kastes i haveaffaldscontaineren, så må ordningen desværre gøres mere restriktiv 
eller helt droppes. 
Vis hensyn til medlemmerne på Slørvej og A-gangen - gå eller tag cyklen på din vej til containerne.  
Du kan i perioden maj-august få afhentet din affaldssæk med restaffald ved havelågen – tidligt mandag 
morgen (sæt din tæt lukkede pose ud søndag aften). 
 
Rotter 
Bestyrelsen er i tæt dialog med Tårnby Kommune om bekæmpelse af de rottekolonier, der holder til i 
forlængelsen af Slørvej på modsatte side af Kirkevej. Rotterne har (måske indtil nu) gode betingelser for at 
bo og formere sig i dette område. De æder alt og kan nemt finde mad; efterladenskaber fra hunde og hele 
poser med køkkenaffald (rygtet siger, at det kommer fra vores forening i vinterperioden).  
Tårnby Kommune er nu sammen med Rentokil i gang med målrettet rottebekæmpelse i dette område, 
hvilket er en forudsætning for, at vi også i vores forening har en chance for at være med i bekæmpelsen. 
Rotter elsker alt, hvad der kan spises og rod at gemme sig i – så undgå venligst at give rotterne gode 
levevilkår; pas på dit affald, giv ikke fugle og pindsvin mere mad end du ser dem spise - og ryd op på din 
parcel. Ser du en rotte, bedes du anmelde det til Tårnby Kommune via Dragør Kommunes hjemmeside. 
 
Kontortid – torsdage i juni, juli og august - første kontortid er torsdag, den 2. juni fra kl. 19 til 20.  
 

Med venlig hilsen  
Bestyrelsen 


