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Beboerorientering oktober 2008
Legepladsudvalg
Bestyrelsen er blevet enige om, at nedsætte et udvalg omkring hele arbejdet med en ny
legeplads og forskønnelse af resten af gården. Vores foreløbige planer kommer
forhåbentligt til at inkludere vores 85 års jubilæumsfest, loppemarked, lotteri og anden
festivitas - alt sammen i forsøget på at få skrabet penge sammen til projektet. Og
selvfølgelig komme hinanden ved i boligforeningen. Vi holder indledende møde tirsdag d.
28. oktober kl. 19.30 i bestyrelseslokalet, for dem der vil hjælpe med dette.
Cykelrazzia
Tirsdag d. 16. september var der cykelrazzia. Ca. 50 cykler uden navn og adresse på blev
indsamlet. Cyklerne bliver afhentet medio oktober, så hvis du ikke kan finde din cykel, står
de stadig ca. 14 dage i gården.
Skift af vinduer
Andelshavere der har fået skiftet vinduer, skal henvende sig til Bestyrelsen i kontortiden
for at få opdateret deres varmeforbrug. Nyere vinduer giver et lavere varmeforbrug, der
har indflydelse på varmeregnskabet.
Støj på legepladsen
Bestyrelsen har modtaget en klage fra en beboer, der udtrykker utilfredshed over støj på
legepladsen. I den forbindelse vil Bestyrelsen gerne henstille til hensynsfuld færdsel og
ophold på legepladsen efter kl. 20. Generelt henstilles til andelsforeningens regelsæt om
færdsel i gården og på fællesarealer.
Udefrakommende må ikke opholde sig på legepladsen og i gården, med mindre de er på
besøg hos andelshavere i foreningen. Det er i alles interesse at dette bliver overholdt.
TV-kanaler
Hvis du undrer dig over hvor Kanal 5 er blevet af, er det fordi den har skiftet frekvens. Du
kan finde den ved at søge på dit TV. TV NEWS er blevet en del af den store TV pakke,
den kan også findes ved at søge på dit TV.
Nyt bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem Martin Olsen har pr. 1. september valgt at træde ud af Bestyrelsen. 1.
suppleant Mai Gritt Jakobsen tiltræder i stedet for, og overtager Martins opgaver.
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