
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kære beboere. 
 
For l-a-a-a-a-n-g tid siden havde vi et beboerblad "Kontakten".  
Som tidligere meddelt, er dette blad afgået ved bladdøden. Bestyrelsen følte ikke, at behovet for 
dette blad var så stort, da der nemlig aldrig blev indleveret kommentarer eller forslag til indlæg 
til dette blad. 
 
Derfor prøver vi nu med et sådant nyhedsbrev, som vil udkomme, når bestyrelsen har noget på 
hjerte. 
 
Sagen om evt. dannelse af en "Andelsboligforening":  
Desværre kan vi ikke sige noget konkret i denne sag. Den "kører", men By- og Boligministeriet 
er meget vanskelige at få et svar ud af. Vores advokat har allerede rykket, men indtil nu venter 
vi… 
 
Storskrald:  
I løbet af foråret vil der ske en ændring med hensyn til at komme af med storskrald. Vores nu-
værende rum ved Knivholtvej 6 bliver nedlagt og døren bliver fjernet. Der vil blive plantet blom-
ster og/eller buske. I stedet for dette rum, vil bestyrelsen ca. hver tredje måned bestille en con-
tainer, der kommer til at stå på cementen. Der bliver sat opslag op i opgangene, når vi har en 
dato for container-opstillingen. Dog kan containeren godt komme ind imellem, hvis en af Jer står 
med stort affald, fx på grund af nyindkøbte møbler, afrevet tapet i forbindelse med istandgørelse 
etc. 
 
Badeværelser:  
Det har været en lang og sej kamp for os at blive færdige med 5-års-gennem-gangen af vores 
badeværelser, men nu skulle det være overstået. Bestyrelsen beklager dybt, at vi har været 
meget lidt informative, men vi kunne desværre ikke selv få gang i oplysningerne fra Petersen og 
Olsen. Nu skulle alt være i orden. Hvis ikke: Kom på kontoret og fortæl om det. 
 
Tagrenovering:  
Taget er som det tydeligt fremgår færdigt, og enkelte håndværkere er i gang med efterreparati-
oner, bl.a. efter vandskader. Hvis enkelte beboere mener, at de har fejl og/eller mangler, der ik-
ke er taget skridt til at få udbedret, bedes I henvende Jer på kontoret og fortælle om det. 
 
IT-spørgerunde: 
Der er indkommet 62 besvarelser på spørgeskemaet. Det vil sige, at der er 56 beboere, der ikke 
har svaret. Bestyrelsen vil forfærdelig gerne have, at Jer der mangler at svare, også kommer 
med en tilkendegivelse af, om I er interesseret i næsten-gratis telefon. Det seneste nye i den 
sag er, at det formentlig ikke bliver aktuelt at skifte telefonnummer. Men under alle omstændig-
heder vil vi gerne have en indikation af, om der kan skabes interesse for denne besparelse.  
 
 

Med venlig hilsen 
BESTYRELSEN 

 


