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Bestyrelsen informerer 
Peter Grass tidligere bestyrelsesmedlem 
igennem flere år, er desværre pludseligt 
afgået ved døden. Repræsentanter fra be-
styrelsen og ejendomskontoret deltog i be-
gravelsen som har fundet sted. 
 
Ordinær generalforsamling  
Afholdes 29. marts 2022 på vandrehjem-
met 
 
Skadedyr og skimmelsvamp 
Bestyrelsen er i samarbejde med ØENS 
ved at udarbejde 2 dokumenter vedrø-
rende håndteringen, hvis der opdages 
skimmelsvamp eller skadedyr hos andels-
havere, disse vil komme op på hjemmesi-
den snarest. 
 
Affald 
Dine mælkekartonner kan nu smides ud i 
plastbeholderen. Husk at holde dig opda-
teret på skiltene som hænger over contai-
neren – der fremgår det hvad der kan 
komme i de forskellige sorteringscontai-
nere 
 
Batteri fra din el-cykel eller el-løbehjul 
må ikke smides i storskrald. Elektriske lø-
behjul og el-cykler kører på litiumbatterier, 
som skal håndteres varsomt, når de skal 
smides ud. 
 
De kraftfulde litiumbatterier findes i mange 
produkter og holder længere end alminde-
lige batterier. Men litiumbatterier kan selv-
antænde hvis de beskadiges eller får stød 
og slag, og derfor må du hverken lægge 
dem i elektronikbeholderen eller vores mil-
jøskab når du vil kassere dem. 
 
Du skal selv aflevere disse batterier på 
genbrugsstationen 
 
Du skal aflevere litiumbatterier på en af by-
ens fem store genbrugsstationer. Her kan 

de nemlig opbevare litiumbatterier forsvar-
ligt, så der ikke sker ulykker, og sørge for, 
at de bliver bortskaffet på den mest miljø-
venlige måde. 
 
De otte små nærgenbrugsstationer, der 
ligger spredt ud over hele København, har 
desværre ikke kapacitet til at opbevare liti-
umbatterier under sikre forhold, så du skal 
altså forbi en af de fem store genbrugssta-
tioner. Find genbrugsstation her.  
 
Porte 
Alle tre porte er færdige, der mangler et 
par justeringer på de to nyeste, der skal 
rottesikres og noget af belægningen skal 
laves om. Portene bør være fuldt funkti-
onsdygtige. 
 
Altanrunde 3 
Der har været defekter på stort set samt-
lige døre der blev sat op i altanrunde 3, Al-
tan.dk har anerkendt fejlene og er i gang 
med at skifte dele af de skadede døre, be-
styrelsen og ejendomskontoret følger ar-
bejdet nøje. 
 
Altanrunde 4 
Ansøgningen er indsendt til Københavns 
kommune, altanudvalget holder involve-
rede informerede løbende. 
 
Cykel oprydning 
I slutningen af november blev der ryddet 
op i parkerede cykler i AST, der blev afle-
veret ca. 80 cykler til politiet. 
 
Cykelparkering  
Bestyrelsen arbejder på at lave et test af 
nogle nye cykelstativer ud til gaden, da der 
er en oplevelse af at der flere steder er be-
hov for mere plads og evt. mulighed for at 
parkere sin ladcykel sikkert. Vi starter med 
et testprojekt. 
 
 
 

https://a-r-c.dk/privat/find-din-genbrugsplads/
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El-lade standere 
Til generalforsamlingen blev der lavet et 
el-lade stander udvalg, som undersøger 
muligheden for at kunne installere el lade 
standere i vores forening. De er i fuld gang 
med arbejdet. 
 
Pumpealarm  
Der har været tilfælde, hvor beboere har 
hørt alarmen fra omfangsdræn pumperne 
i kælderen. Hvis du oplever alarmen gå, 
bedes du slå alarmen fra og kontakte 
ejendomskontoret. På alarmerne finder 
du en label, hvor der står beskrevet, hvor-
dan du skal gøre. 
 
Prisliste 
Der kommer en ny opdateret prisliste på 
hjemmesiden i starten af januar 2022. 
 
Hjemmesiden  
Vi opfordrer beboerne til at kigge på vores 
hjemmeside, hvor man kan finde mange 
nyttige oplysninger. Se nærmere på: 
www.abast.dk  
 
Bemærk i øvrigt, at der eksisterer en be-
boeradministreret Facebook gruppe. Den 
hedder: ”Os der bor i AST, Anneberghus, 
Sandbygård og Torbenfeldthus”. 
 
Lukkedage 2022 

Ejendomskontoret holder lukket følgende 

datoer i 2022: 
1. januar  
15. og 18. april.  
13. og 27. maj.  
6. juni  
26. december. 
 
Nyhedsbrev tilmelding 
Du kan tilmelde dig Nyhedsbrevet på 
hjemmesiden. Når der kommer et nyt Ny-
hedsbrev eller anden vigtig information fra 
AST, vil du modtage en e-mail, hvorefter 
du kan klikke dig ind på dette. 

Tilmeld dig via dette link:  
www.abast.dk/tilmeld-nyheder 
 
Med ønsker om en glædelige jul samt et 
godt nytår. 
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