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Du kan tørre tøj i baghaven 

Vi ved, at nogle savner at kunne tørre tøj på 

tørrestativerne mellem bygningerne. Det er 

svært for tiden pga. arbejdet med 

omfangsdrænet. Bjarne har derfor sat et 

tørrestativ op i baghaven (altså på græsplænen 

bag Stradellasvej). Der er indtil videre kun sat ét 

op – men flere kan komme, hvis der er behov.  

  

Undgå at blive overrasket af vandskader 

Det er en god idé at tjekke sit køkkenskab under 

håndvasken med jævne mellemrum. Mærk på 

rørene, om der er utætheder og tjek, om der 

ligger vand i skabet. Vi har været ude for, at der 

er opstået vandskader, som har gemt sig i noget 

tid og først er blevet opdaget, når skaderne har 

været omfattende. Derfor er det en god idé at 

holde øje med sine vandrør af og til, så 

eventuelle læk opdages i god tid.  

 

Facebook-gruppen “Beboere i ABKV” 

Der findes en side på Facebook, som hedder 

”beboere i ABKV”. Facebook-siden har ikke 

noget med bestyrelsen at gøre. Vi kan 

selvfølgelig hver især sagtens finde på at bruge 

siden på samme måde som alle andre beboere – 

men altså ikke som bestyrelse. Vi gør 

opmærksom på det, fordi vi oplever, at folk tror, 

at de kan komme i kontakt med bestyrelsen via 

Facebook. Men man kan ikke regne med, at vi 

holder øje med siden eller at vi som bestyrelse 

svarer på spørgsmål o.lign. den vej. Kontakt os 

på mail eller i træffetiden – det er den måde, vi 

bedst kan kommunikere på som bestyrelse.  

 

Omfangsdrænet går sin gang  

På trods af uforudsete udfordringer og dermed 

små forsinkelser, kører projekt omfangsdræn 

rimelig uproblematisk. Det er tydeligt for enhver, 

at vi i øjeblikket bor på en byggeplads, og at det 

selvfølgelig har nogle gener, men vi synes, at 

projektet skrider godt frem, og at samarbejdet 

med entreprenøren fungerer, som det bør. Husk 

fortsat at følge med på opslagstavlen i din 

opgang – og husk også, at spørgsmål om stort 

og småt, som kan undre eller irritere, er 

velkomne på mail eller i træffetiden. 

 

Forsøg med nye vasketider 

Flere andelshavere har spurgt, om vi ikke vil 

lave nogle ændringer i vasketiderne. Derfor vil vi 

i løbet af efteråret sætte et forsøg i gang med 

flere – men til gengæld kortere – vasketider i én 

af vaskekældrene. Ideen er, at flere skal have 

mulighed for at nå at vaske, da der ofte er 

vasketider, der ikke bliver brugt fuldt ud. Måske 

bliver det godt med nogle nye tidsintervaller – 

måske ikke. Vi vil prøve det i en periode – og 

som nævnt kun i én af vaskerummene, og 

bagefter vil vi evaluere forsøget. Inden de nye 

vasketider træder i kraft, deler vi nærmere 

information ud i alles postkasser.  

  

Rigtig god sommer! 

Sommeren er over os, og det betyder åbne 

vinduer og masser af liv på altanerne. Husk at 

vise hensyn; husk at overholde husordenen og 

husk, at vi alle skal være her. Når sommeren 

går på hæld – nærmere bestemt lørdag den 1. 

september – holder vi som sædvanlig fællesdag. 

Vi håber, at rigtig mange vil være med. 

Mange hilsner,  

bestyrelsen 


