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Beboerorientering august 2008
Salg
Det går desværre meget trægt med at sælge lejligheder for tiden. Vi har pt. ca. 15
stående til salg. Så forbered jer på at det kan tage lang tid at sælge, og at
maksimumsprisen måske ikke holder. Det er som regel en hjælp at prøve at finde
en køber selv.

Interessearbejdsdag
Miljøudvalget

har

her

efter

ferien

arbejdet

hurtigt,

og

fået

indkaldt

til

interessearbejdsdag lørdag d. 30. august. Der skal males diverse træværk, og
ellers ordnes småting. Vi glæder os til at se så mange som muligt fra kl. 10.00. Der
er selvfølgelig fest med bespisning for de deltagende om aftenen.

Cykler
Endelig har cykelkældrene fået låse på, og de er nu klar til at blive taget i brug. Vi
opfordrer derfor dem, der ikke bruger deres cykel til hverdag, om at stille dem
derned, så cykelskurene bliver ledige. Ligeledes vil vi bede jer om ikke at stille
cykler op af facaden. Også andelshavere med haver er lidt generet af cykler op ad
deres hegn, og fortovet skal jo holdes bredt nok til en kørestol.

Cykelrazzia
Vi har en del cykelvrag i gården, og vil derfor nu lave en cykelrazzia. Vi sætter
mærkater op (en af dagene), som I med navn og adresse skal påsætte cyklen. De
cykler der ikke d. 16. september har mærkat, vil blive samlet sammen bag garagen,
og efter nogle uger afhentet af politiet.

Ferie
Gårdmanden har lige afholdt lang ferie, og vi beklager ikke at have fået informeret
om hans længere fravær. Han er nu tilbage på sin pind.

Lukkelov...
De nye vinduer i kældrene skal holdes lukket. Dette er både for at holde dyr og
rotter ude, men også så løbske affaldscontainere ikke smadrer dem.
Ligeledes er der næsten altid 3-4 opgangsdøre åbne om natten. Husk også at lukke
dem efter jer. Vi arbejder til stadighed på at få dørpumperne og låsene til at virke
normalt. Måtter må ikke lægges i klemme under nogen omstændigheder. De bliver
ødelagt af det, og endnu værre er det at dørene bliver vredet skæve.

Mvh.
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