NYHEDSBREV – marts 2021
Generalforsamling
Bestyrelsen er blevet enige om at udskyde afholdelsen af generalforsamlingen til efter sommerferie, hvor det
forhåbentligt er muligt at være flere end 5 personer samlet.
Udsættelsen betragtes som force majeure.

Kloakprojekt
Kloakprojektet starter den 15. marts hvor der bliver etableret skur by mellem blok 2-3. I den forbindelse bliver
bedet fjernet og de 2 gæste p-pladser som er ude på vejen inddrages.
Derefter starter de i blok 1 med at skifte brønde, som udgangspunkt kan man stadig holde p-pladserne ved blok 1.
Men hvis det ændres bliver beboerne informeret.
Bestyrelsen vil gerne opfordre til, hvis man ikke har givet viceværten sit telefonnummer og mailadresse, at man
sender det til ham, da vi evt. skal kunne kontakte jer under kloakprojektet.

Opbevaring i opgangene
Det er ikke tilladt at have ting stående ude i trappeopgangene, da det er en brandvej som skal være ryddet.
Heller ikke under trappen må der opbevares ting.
Kældergangene må heller ikke bruges til opbevaring.

Flytning af barnevognsskur og cykelskur
Bestyrelsen beklager, at vi i sidste nyhedsbrev meddelte, at der ville blive byttet rundt på cykel- og
barnevognsskur. Det er i foreningens husorden nævnt, at barnevognsskuret er mellem blok 1-2. Det kan derfor
ikke umiddelbart lade sig gøre at bytte rundt på skurene, da det vil kræve en ændring af husordenen.

Vicevært påskeferie
Viceværten holder påskeferie fra den 29. marts til den 11. april. Så husk at hente p-billetter inden.

Brandalarm
Der har været en del forvirring om hvad man skal gøre, hvis brandalarmen går.
Bestyrelsen vil lave et skriv, som vil blive hængt ved brandalarmerne, der er placeret i første opgang i hver blok.
På infotavlen i hver opgang, står der hvor brandalarmen er.

Affaldscontainere
Hvis en affaldscontainer er fyldt så låget ikke længere kan lukke helt i, skal man finde en anden affaldscontainer til
samme fraktion.
Åbne overfyldte affaldscontainere lægger op til at der kommer skadedyr som mus og rotter.
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