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Vedtægtsændringer er vedtaget 

De vedtægtsændringer, som var til afstemning 

på generalforsamlingen sidste efterår, blev 

endeligt vedtaget på den ekstraordinære 

generalforsamling på Karens Minde først på 

sommeren. De er nu blevet skrevet ind i 

foreningens vedtægter og i beboermappen. 

Begge dele kan findes på vores hjemmeside 

www.abkv.dk, og vedtægtsændringerne kan 

selvfølgelig også læses i referaterne fra 

generalforsamlingerne. De er sendt til alle 

andelshavere fra PrivatBo. 

 

Hofors arbejde på Wagnersvej 

Som alle formentlig har opdaget, er Hofor i færd 

med et omfattende arbejde på Wagnersvej. 

Hofor skifter rør til fjernvarme. Meldingen fra 

dem lyder, at hos os, hvor de graver nu, regner 

de med at være færdige i slutningen af 

september. Derefter fortsætter de på 

Rubinsteinsvej og Hammelstrupvej.  

 

Aftrækskanaler skal renoveres 

Som vi tidligere har meldt ud, kræver vores 

aftrækskanaler en renovering, og indtil vi giver 

anden besked, er det forbudt at bruge emhætte, 

udsugning o.lign. i både køkkener og 

badeværelser. Vi venter i øjeblikket på 

tilbuddene fra de firmaer, som er med i 

udbudsrunden, og vi sørger for, at arbejdet 

kommer i gang hurtigst muligt. 

 

Containere til kælder-oprydning 

Vi skal jo have nye kælderrum, og for at lette 

oprydningen for alle, har vi indimellem en 

container stående ved Tartinisvej 28. Den er 

man velkommen til at benytte til affald fra sit 

kælderrum. Vi håber, at alle følger med i opslag 

på opslagstavlerne i opgangene. Det er her, vi 

informerer om alt det praktiske - hvornår 

kælderrum skal være tomme, hvornår 

containere til opbevaring er her og så videre. 

  

Kom nu… Sorter dit affald! 

Hvis du ikke synes, at du får noget ud af at 

sortere dit affald, så gør det for dine naboers 

skyld i stedet for! Vi betaler for at komme af 

med restaffald, og vi betaler for affald, som er 

sorteret forkert. Det vil sige: Vi betaler 

unødvendige penge for det, som smides i 

affaldsskakten, selvom det burde have været 

sorteret. Og vi betaler også unødvendige penge 

for affald, som er smidt i en forkert container. 

Samlet set har vi været rigtig gode til at sortere 

affaldet rigtigt i vores forening, men på det 

seneste er mere og mere affald røget i skakterne 

uden at blive sorteret. Det er ærgeligt. Vi betaler 

de unødvendige udgifter med boligafgift/husleje, 

så ja: Det er også dine penge! 

 

Trampolin til børnene i haven 

Der har i en periode stået en trampolin i haven 

bag Stradellasvej. Desværre blev nogle af de 

omkringboende generet af den larm, de 

oplevede. Nogle af dem har klaget, og 

trampolinen er blevet taget ned igen. 

  

Glædeligt efterår til alle 

Vi bød efteråret velkommen med den halvårlige 

fællesdag 5. september. Tak til jer, der mødte 

op og skabte en god dag i fællesskabets tegn!  

 

Mange hilsner 

Bestyrelsen 
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