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Det varme brugsvand
Vi er ved at få renoveret den del af varmecentralen som opvarmer det varme vand,
derfor er der chance for i den kommende tid at der kan forekomme nødvendige
kortvarige afbrydelser under omkobling m.v.

Nabohjælp
Vær opmærksom på at få lukket døre og porte. Det der kan virke som harmløs klunsning
kan være rekognoscering for indbrudstyve
Derfor er det også en god idé, at lave aftaler om at holde øje med hinandens
lejligheder, hvis man er bortrejst i weekender og eller på helligdage.

Hunde og katte i gården
Der har været observeret hunde i gården for nyligt – og tidligere katte. Derfor skal
bestyrelsen minde om at dette ikke er tilladt ifølge foreningens husorden:
Der må ikke holdes HUSDYR (hund og kat). Dyr må ikke luftes i gården. Der skal
ansøges om tilladelse til at have dyr på ferie. Tilladelsen skal indhentes på
ejendommens kontor.

(Husorden indgår i Samlet Regelsæt, der kan ses på hjemmesiden på
vg.dk/regelsaet)

Cykelrazzia
Som alle kan se, er cyklerne fra razziaen i januar ikke fjernet endnu. Politiet er
adviseret og de bliver fjernet snarest.

Storskraldscontainerne
Det ses alt for ofte at der bliver placeret ting ved siden af eller foran containeren. Tit
flytter gårdmanden rundt på affaldet mens containeren bliver tømt, for
skraldemændene flytter det ikke, og hvis de ikke kan komme til bliver containeren slet
ikke tømt!
1. Tjek om containeren er fyldt inden du/i bærer den gamle sofa, dobbeltseng,
boxmadras, klædeskab el.lign. ned.
2. Alt der skal smides ud, skal skilles ad, så det fylder mindst muligt.(Dette gælder
også for papcontainerne!)
3. Komfurer og andre ”Hårde Hvidevarer” skal ikke stilles ved containeren, men
placeres i det dertil indrettede skur mellem cykelskur og redskabsskuret ved
Høgholtvej 38. Skuret er låst af hensyn til børn og nysgerrige sjæle: Det er samme
nøgle til affaldsskuret som til hoveddør og port.
Man kan i øvrigt holde øje med status på hvornår de forskellige typer affaldscontainere
tømmes på www.vg.dk/affald. Storskraldscontainerne tømmes på bestilling af
gårdmandsservice.

Legepladsen og gården.
Der er desværre rigtigt tit at der ligger meget ”sandlegetøj” og flyder andre steder i
gården end i sandkassen.
Bestyrelsen opfordrer derfor forældre til at rydde op efter deres børn og engang
imellem rydde op efter andres børn hvis man lige kommer forbi noget legetøj som ikke
hører til på græsplænen el.lign.
Der er opstillet en kasse til alt ”sandlegetøjet”
Vi opfordrer samtidig forældre til at stille div. legeredskaber, cykler, løbehjul mv. ind til
siden, da de tit ligger i vejen i gangarealerne.

Kartelsag
Omkring jul blev Vanløsegaard nævnt på dr.dk i forbindelse med offentliggørelsen af en
række sager mod det såkaldte byggekartel. Der var i december 11 firmaer ud af 28, der
havde valgt at betale bødeforlægget. Ingen af de 11 forlæg omfattede Vanløsegaard, jvf
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside. Resten af de anklagede firmaer havde
frist til januar til at beslutte, om de ville betale bøden eller gå rettens vej. Bestyrelsen
er i dialog med Niras, der var rådgiver på de facaderenoveringsprojekter, der kan have
været omfattet.



www.dr.dk/Nyheder/Penge/2014/12/23/154319.htm
http://www.kfst.dk

Nye andelshavere
Først og fremmest velkommen til Vanløsegaard.
Der foregår forskellige arrangementer i Vanløsegaard, der har udgangspunkt i
Miljøudvalget. Senest Fastelavnsarrangementet. Miljøudvalget har også et haveudvalg,
der tager sig af at holde gården smuk. Der er frit fremmøde hver den første tirsdag i
måneden klokken 18 i Miljøkælderen, Kaløvej 29-31.

Generalforsamling
Freja Doctor Hansen udtrådte af bestyrelsen den 19. august 2014 og blev erstattet af
suppleant Lars Bøgel. Lars Bøgel ønsker ikke valg til bestyrelsen, så der er en
bestyrelsespost, der skal besættes. Den øvrige bestyrelse genopstiller.
Generalforsamlingen afholdes i henhold til vedtægternes § 23-24 i Vanløse inden
udgangen af april måned. I år bliver det ligesom sidste år i Heerupsalen i Kulturstationen
torsdag den 30. april klokken 19.00. Indkaldelse følger, men reserver allerede nu
datoen.

