Nyhedsbrev september 2015
Fællesdag
Tak til alle jer, der mødte op på fællesdagen den 5. september! Vejret var ikke rigtigt med os, så vi
nåede ikke helt i mål med de opgaver, vi havde sat os for. Vi nåede fx ikke at male affaldsstativerne ved
nr. 28, før regnen kom. Men der blev knoklet, så længe der var tørt nok til det og blandt andet luget
grundigt ud i beplantningen på altansiden af Stradellasvej. Tak til alle, der bidrog til en hyggelig dag!
Vi gør det igen til foråret...
Vi håber på tørvejr og et stort fremmøde til forårets fællesdag, der traditionen tro løber af stablen første
lørdag i maj. Sæt kryds i kalenderen, hvis du vil deltage i en hyggelig dag og være med til at spare
penge ved at lave lidt af det arbejde, vi ellers skal betale folk udefra for.
Generalforsamling
Andelsforeningens årlige generalforsamling finder sted på Karens Minde onsdag den 21. oktober klokken
18:30. Indkaldelse, dagsorden osv. kommer med posten fra administrator til alle andelshavere.
Maling af opgange
Der arbejdes intenst på at få de sidste opgange malet. I skrivende stund er malerne nået til Stradellasvej
10, og de knokler på, til de er ved vejens ende.
Byggeaffald er dit eget ansvar
Storskraldsskuret ved Verdisvej er IKKE til byggeaffald og sanitet! Man er velkommen til at placere
storskrald som fx møbler i skuret i begrænsede mængder - men hvis det opdages, at man stiller
byggeaffald derind, får man en regning for special-afhentning! Skraldefolkene tager nemlig ikke
byggeaffald og sanitet med. Det skal man selv sørge for at komme af med - fx på genbrugsstationen i
Vasbygade 26.
Stop nu med at smide flydende sager i affaldsskakten!
Vi bliver nødt til endnu en gang at gøre opmærksom på, at flydende ting IKKE må smides i
affaldsskakten. Det sker stadig tit, at nogen gør det. Tøm din mælkekarton, din shampoo-flaske, din
ketchupbeholder, din creme fraiche-bøtte osv. ordentligt, før du putter emballagen i affaldsposen og
smider den i skakten! Flydende sager i skakterne giver et frygteligt svineri skaber lugtgener og tiltrækker
rotter. Stop det!
Sådan passer man godt på sin altandør
Man bør smøre sin altandør i glidebeslaget for oven, så det ikke sætter sig fast og knækker. Hvis det
volder problemer at smøre beslaget, kan man kontakte Bjarne på ejendomskontoret
Vi ønsker alle et dejligt efterår og håber, at vi ses til generalforsamlingen 21. oktober!
Mange hilsner,
Bestyrelsen
bestyrelsenabkv@gmail.com

