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Orientering om hårde hvidevarer
I forbindelse med at de hårde hvidevarer overgår til lejerne bliver der som tidligere meddelt udstedt
tilgodebevis, såfremt det eksisterende komfur og/eller køl-frys er ældre end 5 år (dvs. fra 2002 at
regne).
En del lejere har opfattet dette som en ret til at få skiftet de hårde hvidevare når lejeren ønsker det.
Dette er ikke korrekt, idet det er afdelingsbestyrelsen, der afgør om de ældre hvidevarer er defekte
eller ej.
Der vil således ikke blive udskiftet hårde hvidevarer på afdelingens regning, uden at bestyrelsen
har konstateret at komfur og/eller køl-frys er defekt og der foreligger godkendelse fra bestyrelsen.

Cykelstativer og ladcykelparkering
Det henstilles at cykler placeres i cykelstativerne og ikke alle andre steder på området. Endvidere
vil det være hensigtsmæssigt at lejerne stiller cyklerne ved den opgang, hvor de bor.
I foråret blev der flere steder etableret ladcykelpladser. Husk at disse pladser skal bruges til dette
formål. Ladcykelpladserne skal primært bruges til disse cykler.
Parkerede ladcykler må ikke henstå på sti/kørearealer, der skal kunne benyttes af
redningskøretøjer.

Forskønnelsesdag med efterfølgende sommerfest.
Forskønnelsesdagen forløb meget vellykket. Der var et godt fremmøde både fra afdeling 41 og
afdeling 91. Der blev taget godt fat og området fik et løft. En af de større opgaver var nedskæring
af bøgehæk ved områdets sydlige indgang.
Den efterfølgende sommerfest var også vellykket. Godt besøgt og særdeles god mad. Der var
underholdning bl.a. ved lotteri for såvel børn og voksne.
Den fantastisk gode stemning gjorde at mange beboere fik snakket sammen på kryds og tværs om
mange ting. Der er ingen tvivl om at denne sommerfest har givet mulighed for bedre sammenhold i
bebyggelsen.

Brandveje
I den senere tid er der enkelte beboere, der parkerer på brandvejene. Det skal derfor præciseres,
at unødig kørsel og parkering på områdets veje ikke er tilladt Alle er brandveje. Standsning for af
og pålæsning er dog tilladt. Standsning er alene få minutter mens selve af- og pålæsning foregår.

Afdeling 91 - Barnevogne og klapvogne m.m.
Såfremt barnevogne og klapvogne ønskes henstillet i trapperummene, må det alene ske direkte
under trappen på arealet, hvor der ikke er færdsel til trapper eller elevator. De henstillede vogne
o.l. må under ingen omstændigheder fastlåses til trappegitret, radiator eller anden bygningsdel.

Ekstraordinært medlemsmøde
Husk at der er ekstraordinært medlemsmøde onsdag den 26. september 2007 kl. 19,00 i
fælleshuset. Vel mødt.
Bestyrelsen i afd. 41 og 91

13/6 02

Nyhedsbrev
Afdelingsbestyrelsen:
Funktionærkontor:

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

13/6 02

AAB - Afdeling 41

Ragnhildgade 66, tlf. 39 29 41 04 - mandage 19-20
Ragnhildgade 32, tlf. 39 29 76 59 - hverdage 9-9.30

september 2007

