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Arbejdsdag 

Nu nærmer arbejdsdagen sig og programmet for dagen fremgår af invitationen, som er delt ud i postkasserne samt 

sat på opslagstavlerne. Det er vigtigt I melder jer til, så vi ved hvor mange skovturs-kurve Iben skal lave  

På dagen vil der blive afholdt auktion over alle de ting, som ikke er flyttet fra fællesarealerne i kælderen. Der er sat 

sedler på, så skynd jer at flytte jeres ting, hvis I ønsker at beholde det. Flyt kun jeres egne ting. Det, der står tilbage, 

sælges for 5-10 kr. og overskuddet går til jubilæumsfesten. 

Byttecentral 

Forsøgsmæssigt har vi lavet en byttecentral i kælderen, hvor vi beboere kan stille mindre ting ned, som vi ønsker at 

give væk.  Der skal sættes labels med dato på tingene, og er de ikke snuppet efter en måned, så sendes de videre til 

storskrald. Forsøget er led i en genbrugskultur, som vi i bestyrelsen ønsker at skabe. 

Festudvalg 

Så er der fundet deltagere til planlægning af festlighederne den 30. november. Har I fortrudt, at I ikke er med, så 

kontakt bestyrelsen 

Vedligeholdelse af vandnæser 

Hermed en opfordring til årligt at tjekke vandnæserne, som sidder under vores vinduer på ydersiden. Vandnæserne 

er konstrueret til at lede vandet væk, når det regner ned af vinduerne, og de bliver derfor hurtigt slidte. Franziska har 

maling stående, som vi kan låne til at male dem med. Men det er eget ansvar at vedligeholde dem og sørge for, at 

der ikke trænger vand ind af vinduerne i lejlighederne.  

  

vandnæse 

ABF – rabatordning 

ABF har lavet en indkøbsordning, hvor vi som andelshavere kan spare en del penge på køb af vaskemaskiner, 

komfurer, cykler, mælkeskummer mm. Ordningen er gratis at være med i og kræver kun, at vi melder os ind. Læs 

mere i sidste nummer af ABFnyt nr. 3/september 2013 på side 8 eller tjek linket http://www.ejerandel.dk/abf 

Når du vil tilmelde dig som andelshaver, skal vores medlemsnummer i ABF bruges – 4135. Herefter bliver du 

viderestillet til www.beboertilbud.dk som er webshoppen for andelshavere. 

Mange hilsner 

Bestyrelsen 
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