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Maj 2005 
Bestyrelsesmedlemmer. 
På årsmødet blev Anja Orth valgt ind i bestyrelsen, men valgte desværre hurtigt at træde ud 
igen, idet hun straks følte en vis uvilje fra en del beboere og fik en masse negative kom-
mentarer. 
Vi i bestyrelsen er IKKE beboernes fjender, tværtimod prøver vi at skabe en boligforening 
der er en god boligforening at bo i. Selvfølgelig må vi engang imellem træffe nogle beslut-
ning som alle ikke er enige i. Sådan er vilkårene. Vi er til for flertallet og mener faktisk at vi 
gør det meget godt. Samtidigt er vi naturligvis også nødt til at overholde love og vedtægter. 
 
Ordensregler for ophold i haveanlægget. 
Med dette nyhedsbrev er der samtidigt vedlagt et sæt ordensregler for ophold i haveanlæg-
get. Disse bedes læses igennem og overholdes, således at vi kan bevare pergolaen, grill 
med mere.   
Med hensyn til at få indkøbt en grill til pergolaen, undersøger vi i øjeblikket muligheden for 
at bygge en selv, således at vi kan få en grill med flere riste til indstillinger i flere niveauer. 
 
Varmeapparater i kældre. 
Vi går i gang med at undersøge prisen for opsætning af varmeapparater i kælderrum, såle-
des at vi kan holde en vis temperatur til gavn for bygningerne. 
 
Vaskekældre. 
Vi vil gerne henstille til at man husker at lukke vinduer og slukke lyset i vaskekældrene når 
man er færdig med sin tur. Vi har desværre opserveret en død rotte bag en af tørretumbler-
ne tidligere i år. Den eneste måde rotten kan være kommet ind på er gennem et åbenstå-
ende vindue.  
 
Rotter. 
I samme forbindelse kan vi oplyse at der den senere tid er opserveret flere rotter i havean-
læggene bl.a. en rotterede bag blok 1 under fliserne på vej til Spar. Så der må under ingen 
omstændigheder stilles mad til katte og fugle i omr ådet.  Der er tilkaldt rottefængere.   
 
Med venlig hilsen 
BESTYRELSEN 


