Andelsboligforeningen Vanløsegaard
24-06-2008
Jernbane Alle 92, st. th.
DK-2720 Vanløse

Telefon 3874 4852
Telefax 3879 2734

Se. nr. 43076019

Homepage: www.vg.dk

Matr.nr. 2495

B8R.nr. 28552-9

Beboerorientering juni 2008

Interessearbejdsdag
Som alle må have set, er der sket lidt i haverne. Vi har fået plantet blomster og fået styr på
buske og træer. 4 borde blev slebet jævne og nylakeret. Og ikke mindst grillstederne er
blevet luget og murværket repareret og installeret skifer-dryplister. Vi regner med at holde
endnu en arbejdsdag efter ferien, men har ikke fundet dato endnu.

Færdsel i gården

Motorkøretøjer er ikke tilladt i gården, dog må motorcykler
parkeres ved indkørslerne, når disse er sat vel ud til siden med plade under støttefoden.
Det er strengt forbudt at starte motoren og køre i gården.
Vi refererer fra husordenen:

Altaner & Grill
Vi arbejder på et regelsæt for de flotte nye altaner, men regner først med at have det klar
til næste generalforsamling. Hvis du installerer et dugstykke, skal det være i den grønne
farve 14140, som fås hos Gundsø markiser. Yderligere oplysninger kan fås på kontoret.
Da grill er omfattet af lovbekendtgørelser, skal grillsteder være mindst 5 meter fra
bygningen. Det betyder at det IKKE er tilladt at grille på altaner, og ej heller på træ
terrasserne. Se evt. mere på http://www.brandforebyggelse.dkl.

Affald igen - igen - igen.
Vi har normalt køkkenaffaldscontainere

i skraldehusene, et i hvert gårdhjørne. Mens der
stadig er byggesag, kan de nogle gange forefindes i indkørslerne.

Vi har papir og papcontainere i indkørslerne. Intet andet end papir eller pap i disse pizzabakker er køkkenaffald!
De store aflåste metalcontainere er til større
køkkenaffald her.

brandbare

ting og haveaffald. Ingen

Det koster 2200 kr. at få håndsarteret en fejlanvendt affaldscontainer. Det er kun huslejen
der kan dække denne udgift, så stram lige op på din affaldshåndtering. Det er nu til at
overskue igen efter byggesagen.

Brand i affaldscontainer
D. 8. juni var der brand i en af køkkenaffaldscontainerne. Det var kul fra en grill, som
nogen ikke var opmærksom på stadig ulmede. Heldigvis var et par opmærksomme
andelshavere hurtige, og et par kander vand var nok til at redde containeren.
Lad asken ligge i askespanden, hvis du er i tvivl om der stadig er gløder i.

Ferie
Bestyrelsen holder sommerferie i ugerne 27 til 31. I nødstilfælde kan formanden kontaktes
på tlf. 2084 4852. God ferie til alle.
Mvh. Bestyrelsen

