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Beboerorientering marts 2009
85 års Sommerfest
Datoen for årets sommerfest og foreningens 85 års fejring er besluttet - det bliver lørdag d.
13. juni. Når datoen nænner sig, kommer der flere infonnationer, men vi kan allerede
afsløre, at det kommer til at vare hele dagen med masser af aktiviteter.

Husorden og regelsæt for foreningen
Vi er i bestyrelsen ikke sikre på at alle nyere andelshavere har modtaget en husorden og et
regelsæt for vores forening. Det kan findes på vores hjemmeside, www.vg.dk. eller hentes
på kontoret i træffetiden tirsdage i lige uger kl. 18-19. Indgang fra gården eller Jernbane
Alle 92 st. th.

Varme og strømafbrydelse
Natten til lørdag d. 21. februar gik strømmen til en del af varmecentralen. Da det var et
hovedkabel der brændte i stykker, tog det en del tid at få det repareret. Strømafbrydelsen
lørdag eftermiddag var en konsekvens af arbejdet med kablerne. Vi håber det lykkedes jer at
holde varmen alligevel.

Kloak
Som opslået i opgangene har der været omlagt nogle kloakrør, i gården i den forgangne uge.
De regner med at blive færdige igen i disse dage.

Cykler og barnevogne
Der står mange cykler i gården og op ad vores nyrenoverede facader. Ligeledes står der ofte
cykler og barnevogne i opgangene.
Vi vil gerne opfordre alle til at benytte cykelstativerne eller cykelkælderen, så vores facader
kan holde sig pæne i længere tid og vi vil lige minde om, at det ikke er tilladt at have cykler
eller barnevogne stående i opgangene. Barnevogne henvises ligeledes til cykelkælderen.

Affaldscontainere til papir/pap
Affaldscontainere til papir/pap flyttes midlertidigt til alleerne ved cyklestativerne. Dette
skyldes, at containerne skraber mod facaden og beskadiger denne. Vi vil finde en løsning på
dette problem, så facaderne beskyttes.
Miljøudvalg
Miljøudvalget holder opstartsrnøde mandag d. 23. marts kl. 19.00 på kontoret. Vi vil gerne
se nye ansigter til at planlægge vores miljøarbejde og komme med nye ideer.
Vi takker for stort fremmøde til fastelavn, og håber at alle havde en god dag. Vi var ca. 70.
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Nye postkasser
Som mange nok allerede har lagt mærke til, har vi fået opsat nye postkasser i opgangene.
Dette skyldes, at der pr. 31/12-2009 kommer nye regler for postomdeling i
lejlighedskomplekser. Reglerne indbefatter at det ikke længere er muligt at få omdelt post til
døren. For ældre og pensionister kan der dog dispenseres fra reglerne. Uddrag fra
"postloven" :

§ 15. Bevægelseshæmmede og andre handicappede, der er ude af stand til selv at tømme deres
brevkasse, har efter indstilling fra vedkommende socialforvaltning, Dansk Blindesamfund eller De
Samvirkende Invalideorganisationer krav på at få forsendelser til den pågældende omdelt af
koncessionshaveren direkte til boligen.
Stk. 2. Pensionister (beboere pli 65 llr og derover), der bor i etageejendomme, der er opført
ifølge byggetilladelse udstedt før 1. januar 1974, har efter anmodning krav på, at
koncessionshaveren omdeler forsendelser til den pllgældende direkte til boligen.
Stk, 3. Ansøgning om omdeling af forsendelserne direkte til boligen indgives til den lokale
postmester. Det er en forudsætning for omdeling af forsendelserne til den plIgældendes bolig, at
der er etableret afleveringsmulighed i form af brevindkast eller brevkasse ved boligen.
Postkasserne vil først blive taget i brug ved årsskiftet 2009/2010. I vil modtage nøgler og
instruktioner omkring navneskilte inden da.

Udskiftning af opgangsnøgler
Efter al sandsynlighed vil låsesmeden allerede i denne uge gå i gang med at udskifte
opgangslåsene. HUSK derfor at sætte jeres nye nøgle i bundtet nu, så I ikke kommer hjem
til en vellåst dør.
For fremtiden skal bestilling af nøgler ekstra nøgler gå gennem bestyrelsen, da vi jo skifter
til et lukket system.

Indbrud
Vi har haft endnu et indbrud fra gårdsiden - denne gang i Salon Ego. Vi er selv med til at
gøre gården sikker, ved at låse efter os, og stille spørgsmål om fremmedes færden.

Genera Iforsa m ling
Generalforsamlingen vil blive afholdt torsdag d. 23. april kl 19.00, i Gourmet
Selskabslokaler på Børglumvej 43 st.

Mvh. Bestyrelsen

