Beboerorientering juni 2019
Kære andelshaver

95 års fødselsdag
Husk at læse opslagene på opslagstavlerne for info omkring dagen og få købt jeres
billet til aftensmaden, den kan købes i kiosken.
Nøgler til de nye vandhaner
Foreløbigt er der kommet en ny vandhane op på facaden mod Kaløvej, som kun må
benyttes til havevanding og af voksne, nøglen er sat fast på vandhanen.
Der arbejdes på at få sat en vandhane op ud mod Jernbane allé.
Værn om din gård
Husk at tage jeres cigaretskodder med og smid dem i skraldespanden og ikke rundt
omkring i området.
Der er heller ingen grund til at skodde ens cigaret på facaden.
Hunde i gården
Det er stadig ikke tilladt at have hunde i gården. Det gælder både for andelshaver og
eventuelle gæster med hunde.
Der er små børn i gården og forældre skal helst være trygge ved at sende deres børn
i gården.
Belysning på nye cykelskure.
Som I nok har lagt mærke til er der mere lys på de nye cykeloverdækninger, end vi
har været vant til fra de gamle cykeloverdækninger.
Vi har i samarbejde med 2 forskellige elektrikerfirmaer fundet frem til en noget mere
blød belysning, som ikke generer ind i lejlighederne.
Samtidig er vi ved og være nået frem til en løsning med Veksø, således at vores nye
cykel-overdækninger forhåbentlig kan blive færdige inden vi skal fejre vores 95 års
fødselsdag.

Ny Elektriker.
Vores gode og trofaste elektriker Erik EP-Electric har valgt at gå på pension, vi har
været rigtig glade for Erik’s arbejde og er gået i gang med og finde en anden
huselektriker.
Vi har i øjeblikket kontakt til et par stykker som vi ser an, så snart vi har besluttet os
for hvem der bliver vores nye huselektriker, bliver det skrevet på vores hjemmeside.
Hvis I har akut brug for en huselektriker kontakt da bestyrelsen på mail og vi vil sætte
jer i kontakt med en elektriker.
Information vedr. affaldssorteringssystem (KBH Sorterer)
Affaldssortering – Tilskud til sorteringssystemer.
Der er mulighed for at søge tilskud til indendørs affaldssystemer hos Københavns
kommune. Fristen for ansøgning er 1. August 2019.
Der gives et tilskud på 400 kr. pr. installeret sorteringssystem pr. lejlighed. Læs mere
og ansøg på:www.kbhsorterer.kk.dk

Velkommen til alle nye andelshaver og god sommer til alle.
Bestyrelsen holder sommerferie i hele juli måned og første kontortid er i uge 32.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen, A/B Vanløsegaard

