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ÅRSMØDE  

Årsmødet bliver i år mandag den 14. maj 2012 kl. 

19.00 i Adventskirkens lokaler.  

 

VARME PROBLEMER 

Der har de sidste dage været problemer i visse 

opgange og visse lejligheder med varmen. Micha-

el, Carsten og VVS’eren knokler for at finde fejlen 

og den er forhåbentlig fundet og fixet når I læser 

dette nyhedsbrev. Det har været uheldigt at det 

netop sker når kulden er allerværst, men vi håber 

at alle har kunne holde sig nogenlunde varme 

med tæpper eller ekstra trøjer.  

 

NY ADMINISTRATOR 

Bestyrelsen har, som vi også beskrev i sidste ny-

hedsbrev fokus på at skifte ejendomsadministra-

tor og har i den forbindelse været i forbindelse 

med AAB og med VIBO. Vi træffer formentlig en 

beslutning i februar/marts og vil fremlægge be-

styrelsens anbefalinger på årsmødet.  

 

DØRENE HAR LIDT SVÆRT VED AT LUKKE 

På grund af frosten har nogle opgangsdøre svært 

ved at lukke. I må meget gerne sikre jer, at døren 

er ordentligt lukket, når I har brugt den.   

 

FASTELAVN 

I lighed med tidligere år ser vi gerne at der bliver 

holdt fastelavn. Så hvis der er nogen der har lyst 

til at stå for arrangementet, skal I være velkom-

ne. Bestyrelsen yder gerne et økonomisk bidrag. 

 

 

 

TØRRERUM OG VASKEKÆLDRE 

TØJ BLIVER STJÅLET FRA TØRREKÆLDRENE 

Vi har fået klager over at der forsvinder tøj fra 

tørrekældrene. Hvis der er nogen der ved et 

uheld er kommet til at tage noget forkert tøj med 

op i lejligheden, bedes I venligst lægge det tilba-

ge. Er det derimod fjernet med vilje, skal besty-

relsen gøre opmærksom på at det, hvis vi opdager 

hvem det er, kan få de følger at vi må opsige le-

jemålet. Fortsætter det, må vi sætte lås på tør-

rekælderen, således at der kun er en beboer ad 

gangen der kan tørre tøj.  

VASKEKÆLDRE 

De vogne til tøjkurvene, vi har stående i vores va-

skekældre hører til i kældrene, så den person der 

har fjernet en sådan vogn, bedes venligst stille 

den tilbage. Der er også øget hærværk på en an-

den af vognene, idet den er blevet krøllet helt 

sammen. 

Tag nu hensyn til jeres medbeboere !!!! 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 
            
 


