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Ryparken d. 11 april 2017

Cykel indsamling.
Som skrevet i beboerinformation, vil vi starte indsamling af defekte cykler, barnevogne og
knallerter, dette vil ske efter gældende regler, hvor vi monterer en seddel på alle effekter i
området, sedlen vil være påskrevet storskrald. Derfor skal alle lige forbi deres ejendele, og fjerne
denne seddel. Så vil der ikke ske mere med din cykel, og vi lader den holde. Du skal dog være
opmærksom på at cykler der holder på foreningens fællesområder skal være i brugbar stand, så
selv om du har fjernet sedlen, vil vi alligevel betragte den som storskrald, hvis den er flad på
dækkene, kæden er ræverød, eller den på anden måde ikke er i brugbar stand. Alt der ikke er i
køreklar stand skal henstilles i eget kælderrum.
De få knallerter vi har observeret vil ligeledes blive fjernet uanset stand. Det er ikke tilladt at
henstille knallerter i kælderen.
Vi har ligeledes bemærket at beboerne blot efterlader deres barne/klapvogne i kælderen, selv om
børnene er blevet så store at de ikke bruges mere. Disse skal også opbevares i eget kælderrum,
således at familier med småbørn har lettere adgang til de spartanske forhold vi har til dette.
Alle indsamlede effekter vil blive opbevaret i mindst 14 dage, og vil herefter blive afhentet af
politiets hittegodskontor/ de vil dog ikke have særligt meget, og resten vil blive bragt til storskrald
efter aftale med politiet.
Skulle vi mod forventning have fjernet noget af dit, er det vigtigt at du retter henvendelse til
ejendomskontoret hurtigst muligt, så vi kan finde det frem inden det bliver kasseret.
Denne varsling burde give alle mulighed for at rydde op, inden vi monterer sedler d. 26-28 april
Vi begynder på at indsamle fra mandag d. 15 maj 2017 og vil opbevare til tidligst d. 1. juni 2017
hvorefter vi begynder at sende til storskrald.
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