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Beboerorientering oktober 2010
Altankasser
Bestyrelsen er glad for at mange er kommet med tilbagemeldinger på vores påbud om at hænge
altankasser sikkert på indersiden, og at alle vist har efterlevet det. Vi vil for alles skyld udarbejde et
”altanreglement”, som tillæg til vores husorden, og fremlægge det til næste generalforsamling. På
beboernes opfordring har vi besluttet, at såfremt et bestyrelsesmedlem finder altankassen
forsvarligt installeret, kan man hænge den på ydersiden.

Vindueskiggere og tricktyve
I august og september måned har der været flere episoder med en vindueskigger inde i gården.
Manden ER konfronteret, og han ”kunne aldrig finde på noget”, og kommer aldrig mere her igen.
Det hjælper altså, at konfrontere fremmede i gården og spørge (høfligt) til deres ærinde. Og husk
lige at smække portene – grundet vind og vejr skal de nogen gange lige have lidt hjælp – så holder
vi bedre fremmede væk. Ligeså har der været flere eksempler på tricktyve de seneste par
måneder, så luk ikke bare hvem som helst ind i opgangene mm. Hold lige øje med hinanden...

Miljøarbejdsdag den 21. august
Miljøudvalget siger tak for en rigtig god arbejdsdag. Der skete et par store fremskridt; taget på
garagen blev skiftet, trængende borde og bænke fik en overhaling, udtjente cykler blev fjernet og
der blev ellers ryddet op i nogle gamle rodebunker. Vi håber at alle kan se at det har hjulpet. Vi må
se om vi kan få oprettet nogle flere parkeringspladser til cyklerne. Vi håber også alle har set de ny‐
renoverede opslagstavler på skraldeskurene. Der vil blive opsat relevant information til
andelshaverne i dem for fremtiden.
Husk at vi holder åbent møde den første tirsdag i måneden kl. 18‐19 i Miljøkælderen (indgang fra
Kaløvej 29 i gården). Hvis du har ideer til forbedring af det sociale gårdmiljø, eller hvis du gerne
selv vil deltage i arbejdet, er det bare med at kigge forbi. Der starter nok noget søndagsbio for
børnene op snart. Hold øje med opslag…

Gårdhaverne...
... bugner lige nu af druer – røde i den østlige pergola, og hvide i den mod vest. Tag bare for jer.
Husk også når I nu har brugt haverne, at sætte møbler på plads på flisebelægningen, smid skrald
ud, og tjek lige om jeres børn skulle have glemt et stykke legetøj eller bassin. Det har rodet lidt til
tider, og det tager tid fra andet gårdarbejde.
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