
A/B Viktoria 28-30 

Nyhedsbrev 4/August 2013 

Fest! 

Som I ved, er der sat fest på programmet lørdag den 30. november kl. 19, hvor vi blandt andet vil fejre foreningens 

10 års fødselsdag. Og ikke mindst det gode naboskab. Vi har i den anledning fået tilladelse af brandvæsenet til at fyre 

krudt af kl. 24:-) I har stadig chancen for at præge festlighederne og sende ideer til ulladrewsen@gmail.com inden 

den 13. september. Og ellers føler bestyrelsen sig fri til at planlægge, og så er det ikke til at sige hvilket tema, det 

kommer til at sætte stemningen! 

 

Foreningens værdier 

Som berettet på generalforsamlingen, så har bestyrelsen arbejdet med at definere nogle værdier, som kendetegner 

foreningen. Og som potentielle købere kan orientere sig ud fra. Til mødet blev I bedt om at tilføje, komme med 

ideer, stille spørgsmål mm til de udpeget værdier. I kan se hele listen på hjemmesiden, men vi vil gerne her svare på 

nogle af de spørgsmål, der blev rejst: 

- Må man grille på altanerne – som det står beskrevet i husordenen må man gerne grille, hvis man bruger en 

el- eller gasgrill. Læs mere på: http://www.abviktoria28-30.dk/regler/husorden  

- Sensorer til regulering af lyset på trapperne – det er blevet undersøgt af flere omgange, da mange har 

overvejet om ikke der kan spares på lyset af den vej, men faktisk har det vist sig at blive dyrere for os. Hvis 

nogle har kendskab til nye økonomi- og energisparende løsninger, så hører vi gerne om det 

- Kompetenceoversigt, er det noget vi skal have – I bestyrelsen vil vi sætte stor pris på, hvis I beboere har 

kompetencer, som I vil stille til rådighed i forhold til foreningsarbejdet fx hjælp til hjemmesiden, viden om 

grøn energi, biofilm eller anden detail viden, som I måtte sidde inde med, og som kunne komme foreningen 

til gode. Det skal være helt frivilligt, og man forpligter sig kun i det omfang man lyster  

- Genbrug – der vil komme en genbrugsstation til mindre og finere ting, i rummet ved siden af 

storskraldsskuret ude i gården, som er første skridt i den retning. Derudover har vi sendt ønsket videre til 

Gårdlauget. 

 

Gårdfest 

Vi vil lige oplyse om, at der vil blive afholdt gårdfest den 7. september! Sæt kryds og hold øje med opslag.  

Mange hilsner 

Bestyrelsen 
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