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Nyhedsbrev juni 2016 A/B HCØ 
 
Sommeren står for døren, inden længe er det Sankt Hans. Vi håber at gå nogle gode og varme 
sommerdage i møde med klar blå himmel, hvor vi kan nyde gårdmiljøet. Vi fornægter ikke en 
byge eller to, gerne om natten, så vi kan spare på vandingsvandet til den grønne gård. 
 
Renovering af vinduer starter NU! 
Mandag den 6. juni 2016 starter Peter Heller på renovering, herunder maling af ejendommens 
vinduer mod H.C. Ørsteds Vej og Steenwinkelsvej. Der vil forinden blive opsat stillads. 
Bestyrelsen håber, at vejret er med maleren, så arbejdet kan færdiggøres hurtigst muligt.  
 
Renovering af murværk mod gården 
Sidste år fik vi ordnet murværket i stueplan mod gården. Nu er turen kommet til de øvrige 
etager mod gården. Vi har fået tilsagn fra mureren om, at han medio juli vil påbegynde dette 
arbejde. Mureren får brug for at kunne komme til altanerne gennem lejlighederne. De berørte 
vil høre nærmere. 
 
Brandalarmer 
Der er opsat brandalarmer i alle opgange og på lofter. De er trådløst serieforbundet i hver 
opgang. Det betyder, at hvis en brandalarm aktiveres, aktiveres alle brandalarmer i opgangen. 
Bestyrelsen har ansvaret for at udskifte batterier i alle brandalarmer og udskiftes første gang i 
2022. Bestyrelsen sørger for, at der hvert år til arbejdsdagen bliver foretaget afprøvning af 
brandalarmerne. 
 
Værkstedet 
Værkstedet er nu istandgjort, og der er opsat plader til ophæng af værktøj samt kasser til søm, 
skruer mv. 
Alle er velkomne til at bidrage med værktøj, søm, skruer mv., som I evt. har i overskud.  
Alle er velkomne til at bruge værkstedet, hvor man kan male og snedkerere, uden at ens 
lejlighed fyldes med støj, støv og malerlugt. For nye beboere: Værkstedet ligger i 
kælderetagen ved siden af vaskekælderen. 
 
Cykelparkering i gården 
Cykelparkering i gården er et problem. Der er dog blevet bedre plads, efter vi er kommet af 
med endnu en container, som var overflødig. Vi arbejder på at få fundet en god cykelstativ-
løsning, så man lettere kan komme af med sin cykel.  
 
Affaldscontainerne i gården 
Mange beboere benytter affaldscontainerne i gården, hvilket er herligt! Det opleves, at ikke al 
affald er rent affald, inden det lægges i containerne. Hård plast og metal-affald skal være 
rengjorte uden madrester, før de lægges i containeren. Ellers hører det til almindelig 
restaffald. 
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Beboerrummet 
Bestyrelsen har taget imod et par effekter, som står i beboerrummet, da det gør 
beboerrummet hyggeligere. 
Ved lån af beboerrummet får man en nøgle til siderummet, hvor man kan stille sine indkøb 
samt efter arrangement kan låne støvsugeren, så lokalet kan afleveres i rengjort tilstand. 
 
Vaskekælderen:  
Der er mange brugere af vaskekælderen. Det er godt, den gør gavn. Husk lige at rense 
trevlesien i tørretumbleren efter brug.  
 
Arbejdsdag 
Tak til alle beboere, som deltog! Vi var dobbelt så mange deltagere, som til sidste arbejdsdag 
og fik ordnet mange gode ting til gavn for hele foreningen. 
 

Loppemarked  
Lørdag den 2. juli bliver der sammen med Ørnen arrangeret loppemarked i vores gårde. Der 
vil snart blive hængt et opslag i opgangene, hvor du kan tilmelde dig en bod. Ellers kom og gør 
et godt røverkøb. 
 
Bestyrelsen ønsker alle andelshavere en dejlig sommer! 
 
 

Med venlig hilsen 
 

Bestyrelsen 
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