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Tak for en dejlig sommer-komsammen

Vi hyggede os, da vi holdt beboerkomsammen

på græsplænen ved pergolaen fredag den 18.

juni - og det håber vi, at alle I andre, der mødte

op, også gjorde. Vejret var varmt og skyfrit, og

der var masser af glade ansigter, gode hotdogs,

sludren og hygge. Flere af jer sagde godnat med

en opfordring til os om at gentage successen, og

det vil vi rigtig gerne. Vi håber, at det kan blive

en tradition, at alle os, der har lyst, kommer ned

og bruger en sommeraften i hinandens selskab.

Stort tak for sidst til alle jer, der var med!

Vi kan altid affaldssortere bedre ;-)

Generelt er vi blevet rigtig gode til at sortere

vores affald i foreningen. Men det kan som

bekendt altid blive et nøk bedre… Det kunne

være SÅ skønt, hvis vi kunne få de sidste med

på vognen, så hermed en opfordring til jer, der

ikke sorterer jeres affald: Kom nu i gang med

det! Du kan gøre det for klimaets skyld eller for

foreningens økonomi - den påvirker som

bekendt også dig. Hvis du er i tvivl om, hvordan

noget skal sorteres, så spørg endelig.Tjek også

gerne www.kk.dk/affald, hvor der er masser af

nyttig info.

Luk dørene for ubudne gæster

Vi vil så gerne holde ubudne gæster ude - det

gælder både de 2- og de 4-benede. Derfor

opfordrer vi til, at alle lukker både kælderdøre

og opgangsdøre efter sig. Og også gerne efter

andre, hvis man ser, at nogen har glemt det.

Den offentlige ejendomsvurdering afskaffes

Tidligere på året vedtog Folketinget at afskaffe

den offentlige ejendomsvurdering af

andelsboligforeninger. Umiddelbart betyder det,

at vi ikke modtager flere offentlige vurderinger

af vores ejendom, men Folketinget nedsætter et

udvalg, der skal se på mulige alternative

vurderingsmetoder. Udvalget kommer formentlig

med anbefalinger eller forslag om et års tid.

Bestyrelsen følger udviklingen nøje.

Næste kældersektion renoveres i december

Næste omgang kælder-renovering går i gang i

starten af december, og i slutningen af oktober

vil der komme container til affald, så alle kan få

ryddet op. Det er kælderen Tartinisvej 18-28,

som står for tur, og der vil naturligvis komme

meget mere info., når vi kommer lidt nærmere.

Hjemmesiden bugner af informationer

Hvis du er i tvivl om noget eller har brug for

hjælp fra bestyrelsen, er du altid velkommen til

at kontakte os på mail eller komme ned til os i

træffetiden. Du kan også finde svar på meget i

foreningens vedtægter og husorden. Begge dele

er på hjemmesiden www.abkv.dk, hvor der også

er masser af anden nyttig viden om foreningen.

Her kan du fx læse, at det er forbudt at grille

andre steder end i pergolaen. Altså: Ingen grill

på altanen, selvom det kan være fristende.

Rigtig god sommer til alle!

Mange hilsner

Bestyrelsen

http://www.kk.dk/affald
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