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Bestyrelsen v/Ole Laursen er i 
øjeblikket ved at indhente til-
bud på reparation og rensning 
af tagrenderne

Det er bestyrelsen meget 
magtpåliggende at gøre 
opmærksom på at den enkelte 
andelshaver har ansvar for at 
der bliver fyldt vand på fyret 
så det ikke er årsagen til at de 
går i stykker.

Tagrender

Nina kock, nr. 36

Udbedring af 
mindre skader

Når nu engang sneen kommer 
- hvis den kommer - så husk at 
få ryddet fortovet ud for jeres 
respektive huse - så posten, 
avisbudet og vores naboer ikke 
falder og brækker alle lemmer.

Snerydning

Lamperne på skurerne er de 
enkelte andelshveres ansvar - 
og der skal være lys i dem. 
Der hvor der er sammenbyg-
get 2 skure må man deles om 
det - men lys skal der være.

Kontaktpersoner

Grønne områder
Nina Koch, nr. 36 
Lilian Heidelbach, Kbhv. 19a

Lys på stierne
Ole Laursen, nr. 20

Lise Garder, nr. 30
Gasfyr

Julen nærmer sig...
Det gør NYTÅRET også - derfor vil bestyrelsen - som i 

de tidligere år, invitere alle beboerne til den traditionsrige 
og normalt festlige "NYTÅRSKUR". 
Vi håber at se så mange som muligt.

Som vanligt vil den foregå i fælleshuset.

Datoen bliver den 24. januar 2009, invitation følger.

Venlig julehilsen
Bestyrelsen.

Bestyrelsen vil gerne 
benytte lejligheden til at 

ønske alle
En rigtig

GLÆDELIG JUL
og

ET FANTASTISK NYTÅR 

AKTIVITETER

De 6 nybyggede skure bag 
carportene er nu færdige, an-
dre carportejere kan endnu nå 
at bygge et skur - da byggetil-
ladelsen stadig gælder. Hvis 
nogen ønsker at bygge et skur 
så giv besked til bestyrelsen 
snarest, inden vi færdigmelder 
arbejdet til bygningsmyndig-
heden.
Bestyrelsen undersøger om 
carportejerne kan forsikre 
deres skur under foreningens 
eksisterende forsikring.

Skure bag 
carportene

Udvendig maling
De små huse er i efteråret 
blevet malet over nå-højde.
Vi forventer at male resten 
inkl. gavle i foråret 2009.

Bestyrelsen 
uddanner sig
Da det er bestyrelsens mål 
hele tiden at blive bedre til at 
vurdere boligerne når de skal 
sælges, har de meldt sig til et 
ABF kursus den 20. januar 
2009, "Vurdering af forbed-
ringer og løsøre"

Lilian Heidelbach, Kbhv. 19a


