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KNALLERT SKURET. 
I Knallertskuret står der 2 meget gamle knaller-
ter, som vi ikke ved hvem tilhører.  
Det er en sort P:G:O scooter og en blå TOMOS 
knallert. Hvis du ejer en af dem, hører vi meget 
gerne fra dig. 
Har vi ingen henvendelser fået inden 1 decem-
ber, vil disse 2 køretøjer blive fjernet.  
 

ROTTER OG FODRING AF DYR. 

Selvom det er en sympatisk tanke at tænke på 
dyrene i naturen ved at fodre dem, så tiltrækker 
det altså rotter, når katte og fugle bliver fodret.   
Så vi vil gerne fra bestyrelsen opfordre til at der 
IKKE fodres eller kastes mad ud af vinduerne. 
 
AFFALD OG CIGARET SKODDER. 

Vi vil så gerne have at vores fælles arealer, veje 
og fortove er pæne og rene. Derfor vil vi gerne 
opfordre alle til at lade være med at smide af-
fald, skodder mm. på gade, fortov eller i havean-
læggene og inde i opgangene. Der er opstillet 
askebære til cigaretskodder ud for nogle opgan-
ge og der er opstillet grønne skraldespande til 
affald. 
De er til for at bruges. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
FORENINGENS INTERNET FORBINDELSE FRA BOLIG-

NET.  

Der skal skiftes nogle switse i de krydsfelter vi 
har til at fordele Internet til alle lejlighederne. Det 
betyder, at der vil blive lukket for forbindelsen 
den 28. oktober 2015 mellem ca. kl. 13.00 til kl. 
16.30 og Internettet vil derfor ikke være tilgæn-
gelig i de timer. 
 
VARME OG UDLUFTNING AF RADIATORER.  

Nu står vinteren snart for døren og vi skal til at 
have varme i radiatorerne. Det er en god ide’ at 
have en lille smule varme i alle rum og ikke luk-
ke helt ned for varmen. Det har lejlighederne og 
væggene rigtig godt af. 
Det er også en god ide’ her i starten af den peri-
ode hvor vi skal have varme på, lige at lufte alle 
radiatorer ud. Luft ud indtil der kommer lidt vand. 
Husk at holde et viskestykke under. 
 
 
Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 

 


