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Status på fusion 
Aftalen skulle have været underskrevet på 
nuværende tidspunkt, men er desværre 
udskudt grundet Covid-19. 
 

Beboerlokalet 
Som følge af de sidste restriktioner så er 
beboerlokalet lukket indtil videre. 
 

Cykeloprydning 
Så er det endnu engang tid til cykel oprydning 
for at skaffe mere plads i cykelkælderne.  
    Vores Ejendomsmester går i gang med at 
sætte markeringsstrimler på de cykler der har 
stået længe. 
    Så hvis du finder din cykel markeret med en 
strimmel så sæt den venligst i cykelkælderen. 
Primært i cykelkældre men også i udendørs 
arealer. Dvs. der skal stå navn og lejligheds-
nummer på cykler der ikke skal fjernes. 
    Cykel afhentning gennemføres til udgangen 
af februar 2022. 
 

Landsbyggefonden – afd, SBF 
Tilstandsvurdering og granskning 
Det er os pålagt, efter fælles aftale mellem KL 
(Kommunernes Landsforening) og BL (Dan-
marks Almene Boliger) at alle almene nyttige 
boligforeninger i Danmark skal have foretaget 
tilstandsvurdering og granskning med henblik  
på forbedring af vores 30 årige drift- og ved- 
ligeholdelsesplan. 
     For at dette kan foretages skal der stille 10 
boliger til rådighed, hvor deres tilstand vil 
blive gennemgået, de 10 boliger vil blive 
fundet ved lodtrækning. Gennemgangen vil 
blive foretaget onsdag d. 2/2 – 2022 
 

     De berørte beboere vil blive varslet ca. 
8-12 dage før gennemgang. 
 

Juletræer og julepapir efter jul 
 

Gamle brugte juletræer skal sættes i rum-
met til højre i gården til Knivholtvej 6. 
Træerne må ikke lægges ved den store 
container ved Cementen.  
 

Julepapir bedes venligst båret ned i den store 
container, da nedfaldsskakterne ikke kan 
rumme den store mængde papir. 
 

Affaldssække kan hentes hos viceværten. 
Sækkene må ikke indeholde dagrenovation. 
 

Papkasser skal i containere til pap og skal 
klappes sammen. 
 

Tomme dåser skal i de nye containere til 
metal der står i gårdene. 
 

Hård plast skal i de nye containere til hård 
plast. 

 
 

God jul og 
godt nytår 
 

Bestyrelsen og 
Ejendomsmesteren   

ønsker alle beboerne en rigtig 
god jul og et godt nytår. 
 

Vi håber at 2022 bliver et 
godt år både for jer og for 
foreningen. 
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