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Beboerorientering December 2005
Juleferie
Bestyrelsen holder juleferie i uge 50-01, hvorfor der ikke er kontortid i disse to
uger. Første kontortid i det nye år er tirsdag den 10. januar 2006.
Åbne vinduer
Der har været indbrud i en stuelejlighed med åbent vindue. Tyvene er kravlet
ind fra gården, og vi anmoder derfor alle om at holde øje med mistænkelige
personer omkring ejendommen. Allermest vigtigt er det at døre og vinduer
holdes lukkede, når der ikke luftes ud. Det gælder også, selvom man ikke bor i
stuen, der er nemlig et vældigt varmespild, hvis der luftes ud med tændte
radiatorer. Husk derfor altid at slukke for varmen, når der luftes ud.
Brug af cykelkældrene
For at skabe mest mulig plads i cykelskurene til de der dagligt bruger deres
cykel, anmoder vi jer om at sætte cyklen i en af cykelkældrene, hvis I ikke
bruger den i løbet af vinteren.
Ting og sager på loft og i kælder
Vores gårdmand, Carsten, vil i den nærmeste tid rydde efterladte effekter fra
lofter og kældre. Har I ting og sager i de fælles lofts- eller kælderarealer skal I
sørge for at fjerne dem, da de ellers bliver smidt ud.
Korrekt justering af radiatorer
For at få tilstrækkelig varme på radiatorerne skal de indstilles korrekt.
Indstilling 7 giver 20oC, indstilling 8 giver 22oC, indstilling 9 giver 24oC og
indstilling + giver 26oC.
Varmt vand
Vi har fået gennemgået vores varme brugsvand, således at vi nu skulle have
varmt vand hos alle. Skulle der imidlertid være problemer kan vores
gårdmand, Carsten, kontaktes på mobil: 25 59 32 65
Fastelavnsarrangement
Bestyrelsen har fået et par henvendelser angående fastelavnsarrangementet.
Disse beboere ønsker at flere melder sig til at arrangere fastelavnsfesten.
God jul og godt nytår
Bestyrelsen takker for et godt samarbejde i år og håber på et ligeså godt år i
2006. Bestyrelsen ønsker alle beboere i Vanløsegaard en rigtig god jul og et
godt nytår.
Med venlig hilsen
A/B Vanløsegaard
Bestyrelsen
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