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Arbejdsdag 
Lørdag d. 5. maj er der arbejds- og havedag med fest og samvær i Nordrevænge. Der er opslag i 
din opgang og i din postkasse. 
På denne dag fjernes alle løse genstande i kælder- og loftgange (brandveje), ligesom cykler med 
strips på hjulet fjernes. Der ryddes også op i gården. Husk, at få styr på dine ting, så de ikke bliver 
smidt ud.  
 
Renovering af Mågevej 
Københavns Kommune renoverer Mågevej fra primo maj til en gang i efteråret. Det betyder, at der 
vil blive gravet og lagt ny belægning. Dette giver midlertidige trafikale udfordringer, midlertidig 
nedlægning af P-pladser osv. Der er mere information på www.kk.dk/vejforbedring og i din e-boks. 
 
Renovering af hjørnet Vibevej/Nattergalevej 
Områdefornyelsen Fuglekvarteret renoverer medio maj til medio juni byrummet ved cafeen og 
bageren på Vibevej - der tages forbehold for ændringer i tidsplanen. Mere information på sidste 
side i materialet fra generalforsamlingen i januar. 
https://ef-nordrevaenge.dk/wp-content/uploads/2018/02/171222-Indkaldelse-med-bilag_ny.pdf  
 
Varmecentral og sommerlukning af fjernvarme 
Vores varmecentral er under renovering og forbedring. Blandt andet har vi fået bedre styring af 
fremløbstemperaturer ved hjælp af udetemperaturføler. Vi forventer, at dette vil bidrage til en mere 
effektiv udnyttelse af fjernvarmen og dermed spare os alle penge.  
Der sommerlukkes for fjernvarmen til radiatorer d. 15. maj og tændes igen d. 15. september.  
 
Efterisolering af kviste på 3. salen 
Denne vinter har der været problemer med frosne vandrør i 3.-salslejlighederne. Dette skyldes 
placering af vandrør mod uisolerede skunke og tilstødende pulterrum. For at undgå disse 
problemer fremadrettet skal der efterisoleres i kvistenes skunkrum og i tilstødende pulterrum. Dette 
vil både forhindre frostsprængninger af vandrør og give bedre indeklima i 3.-salslejlighederne. 
Arbejdet udføres af entreprenøren Kaosvagten i løbet af foråret og indtil uge 25, hvorfor der vil stå 
en trailer parkeret i området med materialer. 
Berørte beboere og ejere af pulterrum vil få særskilt besked direkte fra entreprenøren. Information 
findes under “Nyheder” på vores hjemmeside: www.ef-nordrevaenge.dk 
 
Nye hække skal vandes 
Forhaveejere fik plantet nye hække mod facaden i vinter som en del af 
facaderenoveringsentreprisen. Husk at vande hækkene, så de små planter ikke går ud i 
sommervarmen.  
 
Storskrald 
Københavns Kommune har henvendt sig til foreningen, da vores medlemmer og beboere smider 
affald til storskrald, som ikke er storskrald. I storskraldscontaineren må man kun smide den 
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type affald, som er angivet ved klistermærker på låget. Det vil bl.a. sige affald, som er for stort 
til at komme i containere til normal dagrenovation. Hvis det affald man smider ud kan være i en 
container til normal dagrenovation, eller er farligt affald, bioaffald, glas, plast, metal, pap, elektronik 
eller papir, så skal det i en container til formålet.  
Man må ikke henstille affald på containerpladsen - det skal i en container til formålet eller køres på 
genbrugspladsen. Der er mere information på www.kk.dk/affald eller spørg gårdmand Johnny.  
Foreningen risikerer at “miste retten” til at komme af med storskrald i vores egen container, hvis vi 
ikke bliver bedre til at skelne storskrald fra andet affald. Og så skal man altså selv på 
genbrugsstationen med sit storskrald.  
 
Cykler i kældergangen under Vibevej 
I kældergangen under Vibevej er adskillige cykler parkeret. Dette er ikke tilladt, da gangen fungerer 
som flugtvej i tilfælde af brand. Den skal være ryddelig i hele sin bredde. På arbejdsdagen vil 
cykler blive båret op i gården og fremadrettet vil parkerede cykler i kælderen blive fjernet.  
Dette gælder for alle kælder- og loftsgange - ikke kun under Vibevej.  
 
Larm fra stålporte 
Vores tre porte larmer når de betjenes hårdhændet. Det kan være meget generende for beboerne i 
de omkringliggende lejligheder. Husk derfor at åbne og lukke portene forsigtigt, så de ikke 
smækker voldsomt op eller i.  
 
Grillsæson 
Foreningen har både havemøbler og havegriller stående i baggården til fri afbenyttelse for alle 
beboere. Man må gerne flytte rundt på møblerne og holde grillsammenkomster i gården i de varme 
sommeraftener. Men husk, at rydde pænt op, slukke tændte griller og sætte møblerne tilbage når I 
er færdige. 
 
Nyt græs i gården bag Mågevej 
Der er etableret nyt græs i gårdhaven bag Mågevej, hvor der var containere sidste år. Pas godt på 
græsset indtil det har etableret sig og kan bruges.  
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