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Beboerorientering – februar 2006
Affald i avis-/papcontainere
Husk at køkkenaffald ikke må smides i de mindre containere, der er særligt opsat til pap og
papir. Køkkenaffald må heller ikke smides i de store containere til småt brændbart, men må
udelukkende smides i affaldscontainerne i affaldsrummene.
Beboerorienteringer på hjemmesiden
På Vanløsegaards hjemmeside www.vg.dk kan man også hente beboerorienteringer for de
sidste 2 år. De er at finde under ’Generel info’.
Termostat-blandingsbatterier
Hvis du har et termostatblandingsbatteri på dit badeværelse, bør du kontrollere om dit
termostatbatteri er defekt og skal skiftes. Hvis det er defekt, blander det nemlig varmt vand i
dit kolde vand!
Du kontrollerer det på følgende måde: Tænd for det varme vand. Sluk for vandet igen. Mærk
nu på blandingsbatteriet om det køles hurtigt af. Det skulle gerne bevare varmen et minuts
tid. Køles det hurtigt ned er der tegn på at koldt vand blandes i det varme og at
blandingsbatteriet er defekt og bør skiftes.
Har jeg et termostatblandingsbatteri? Hvis du har et blandingsbatteri, som kan forudindstilles
til en bestemt temperatur, som det så holder, når der tændes for vandet, så har du et
termostatblandingsbatteri. På et almindeligt blandingsbatteri skal man selv manuelt blande
koldt og varmt ved at justere på hanen, når man tænder for vandet.
Barnevogne og klapvogne i opgangene
Husk at sætte barne- og klapvogne i barnevognskælderen. Det er vigtigt både af hensyn til
rengøring, flugtvejsmuligheder i tilfælde af brand, men også fordi det kunne give pyromaner et
nemt sted at starte en brand.
Barnevognskælderen har indgang fra gården ved siden af opgang 49. Alle kan få en nøgle på
ejendomskontoret i kontortiden, som er i lige uger i tidsrummet kl. 18-19 eller hos
gårdmanden, Carsten, i dagtimerne.
Ingen cykler op ad facaden
Gør venligst dine gæster og besøgende opmærksom på, at cykler ikke må sættes op ad den
nyrenoverede facade. Brug i stedet støtteben eller cykelstativerne i gården.
Fastelavn
Husk at der er fastelavnsfest på søndag den 26. februar kl. 10. Billetter kan købes senest
torsdag den 23.2 hos gårdmanden Carsten (i dagtimerne) eller hos Irfans Kiosk, Jernbane Allé
90 (åben til kl. 22).
Tricktyveri
Der har været forsøg på tricktyveri. Vær opmærksomme på, hvem I lukker ind i opgangene.
Husorden
Tænk på de andre beboere og undlad at bruge vaskemaskine, støvsuger og lignende efter kl.
20 (se evt. husorden).
Med venlig hilsen
A/B Vanløsegaard
Bestyrelsen
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