
Nyhedsbrev november 2022

Årets generalforsamling er løbet af stablen

Tak til alle jer, der deltog på foreningens årlige

generalforsamling i oktober. Vi synes, det var en

god aften med gode snakke og debatter.

Så er sæson 3 i gang i kælderen

Der bliver i øjeblikket revet ned og renoveret på

livet løs i kælderafsnittet under de lave numre

på Stradellasvej. Hele kælder-projektet skrider

fremad som planlagt, og der informeres løbende

på opslagstavlerne i de relevante opgange.

Kontoret er midlertidigt flyttet til nr. 24

På grund af renovering af kælderen er

viceværtskontoret flyttet ind i et lokale under

Stradellasvej 24. Det ‘gamle’ kontor er lukket,

indtil kælderrenoveringen på Stradellasvej 2-16

er færdig.

Vi skal holde rotterne ude og varmen inde

Kælderdøre og vinduer i kældrene skal være

lukkede. Det er der to vigtige grunde til: Vi vil

ikke fyre for gråspurvene, og vi vil ikke have

rotter ind i kældrene. Så husk at lukke

kælderdøre og vinduer efter dig - og også gerne

efter andre, hvis de ikke har gjort det selv.

Sørg også for at lukke dørene til tørrerummene

efter dig. De små radiatorer kan alligevel ikke

varme kælderen op

Pas på - trapperne kan være glatte

Vores kældertrapper kan være meget glatte -

særligt på denne årstid, hvor blade o.lign. fedter

trinnene.

Kom og vær med til at tænde juletræet

Traditionen tro holder vi juletræstænding 1.

søndag i advent (i år er det søndag den 27.

november). Vi tænder lyset på træet, spiser en

julesmåkage og ønsker hinanden en glædelig

december. Det sker klokken 17:00 på plænen

ved siden af pergolaen, og vi håber, at en

masser af jer dukker op. Det plejer at være en

hyggelig stund.

Glædelig december!

Da dette formentlig bliver årets sidste

nyhedsbrev, vil vi benytte lejligheden til allerede

nu at ønske jer alle en rigtig glædelig advent og

jul!

Mange hilsner

Bestyrelsen


