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Corona har givet mere affald i foreningen

Vi skal snart stemme om nye kælderrum

Vi har produceret mere skrald end sædvanligt

Vi har måttet vente længere en planlagt med at

her i foreningen de seneste måneder, hvor

holde den ekstraordinære generalforsamling,

mange af os jo har været langt mere hjemme,

som har været i støbeskeen siden

end vi plejer. Heldigvis går det godt med vores

generalforsamlingen i efteråret. Corona

affaldssortering. Det lader til at langt de fleste af

bremsede os. Men nu vi har vi besluttet at

os er gode til at smide pap i papcontaineren,

afholde den d. 22. juni. Vi skal stemme om

plastic i plasticcontaineren og så videre. Men det

renoveringen af vores kælderrum og om de

kan selvfølgelig altid blive bedre, og vi vil så

vedtægtsændringer, som den ordinære

gerne have de sidste med på ‘sorterings-holdet’.

generalforsamling vedtog i efteråret.

Lad nu være med at smide affald i skakten uden
at sortere det først. Og spørg hvis du er i tvivl

Vi sørger selvfølgelig for, at alle anbefalinger i

om, hvor noget skal smides ud henne. Ingen

forhold til Corona-smitte kan overholdes på

spørgsmål er for dumme. Det er meget bedre at

generalforsamlingen, og vi afholder den kun,

spørge end at lade være med at sortere!

hvis det kan lade sig gøre uden karambolage
med anbefalinger og restriktioner til den tid. Men

Vandskader på 2. sal er snart historie

hvis man er utryg ved at møde op - eller

Vi har i årevis haft en kamp med vandskader i

forhindret af anden årsag - er man selvfølgelig

karnapperne i en del stuer i lejligheder på 2. sal.

som altid velkommen til at deltage i

Nu ser det endelig ud til, at der er fundet en

afstemningen via en fuldmagt. Indkaldelse og

løsning, som sikrer os mod vandet. Der er nu

mere information kommer til alle andelshavere.

blevet lavet fugtmålinger i alle de relevante
lejligheder, og de udvendige reparationer, som

Aflyst fællesdag - og ny i vente

skal løse problemerne, bliver snart sat i værk.

Corona-situationen betød jo desværre også, at vi
måtte aflyse den forårs-fællesdag, vi ellers altid

Brug ikke emhætten!

holder i starten af maj. Det ærgrede os, for det

Husk: I øjeblikket er det forbudt at bruge

plejer at være hyggeligt. Vi glæder os til

emhætte eller anden mekanisk ventilation i

efterårs-fællesdagen, som løber af stablen 5/9.

køkkener og badeværelser. Det skyldes
brandfare. Der er nemlig opdaget noget

God sommer til alle

byggesjusk omkring aftrækskanalerne oppe

Vi minder stilfærdigt om, at foreningens

under taget, og dette skal udbedres, før

husorden ligger på hjemmesiden abkv.dk. Her

emhætter o.lign. må bruges igen. Alle har fået

kan man blandt andet læse reglerne for brug af

besked på sedler i postkasserne - og vi vender

altanerne. Husk først og fremmest at vise

tilbage, når der er nyt.

hensyn til folk omkring dig.
Mange hilsner
Bestyrelsen

