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Støt op om affaldssortering i gården 
Mange beboere er meget bevidste om at få alt affald sorteret i de rigtige containere i gården. Men det 
sker hyppigt, at der ligger forkert affald i containerne. For at afhjælpe problemer med sortering 
hænges snarest sorteringsskilte ved containerne. 
 
Håndværkerlisten i opgangene 
Håndværkerlisten, som vi som boligforening benytter, er opdateret og hænger på tavlen i alle 
opgange.  
 
Faldstammer 
Bestyrelsen er i gang med at skabe et overblik over faldstammers tilstand i ejendommen. Derfor vil 
der om kort tid blive ophængt et skema på opslagstavlen i opgangene, hvor vi beder Jer om at krydse 
af i tre felter, hvorvidt I har forholdsvis ny faldstamme, gammel faldstamme eller ved ikke. Som 
bestyrelse ved vi, at der i flere lejligheder er renoveret og dele af faldstammen er skiftet. 
 
Udluftning i radiatorer i alle lejlighederne 
Bestyrelsen har bedt alle beboere skrue op for varmen i 10 min på alle radiatorer i lejligheden og 
samtidig udlufte evt. luft ud i radiatoren. Herefter vil viceværten/varmemester fylde vand på 
systemet. Vi håber med denne aktion, at alle beboere får den varme, de vil have samt genen med 
banken i rørene i visse lejligheder minimeres.  
 
Dørskilte 
Bestyrelsen opfordrer beboere til at have dørskilt på indgangsdøren til lejligheden. 
 
Lys på lofter 
Bestyrelsen har besluttet, at der ligesom i opgangene, sættes sensorer for tænd/sluk på lofterne. 
Derudover vil der sættes ekstra lamper op, hvor det er nødvendigt. 
 
Lunken i gården ved porten samt asfalt ved Steenwinkelsvej 
Bestyrelsen har besluttet, at lunken i gården ved porten og hullerne i asfalten ud mod Steenwinkelsvej 
skal repareres, hvilket muligvis allerede sker inden jul.   
 
Cykeloprydning i gården i november 
Der var ikke mange overflødige cykler i cykelstativet i gården ved cykeloprydningen (2 stk). 
 
Bestyrelsen ønsker alle andelshavere en glædelig jul og godt nytår! 
 
 

Med venlig hilsen 
 


