
A/B Viktoria 28-30 

Nyhedsbrev 6/december 2013 

Tak for sidst 

Bestyrelsen siger mange tak for en rigtig hyggelig jubilæumsfest.  Vi var 19 voksne og 17 børn, og der blev hygget på 

de nederste etager i nr. 30. Fyrværkeriet, klokken 24, afsluttede festen med et brag. Måske I hørte det;-) 

Nye naboer 

Vi ønsker Jill, Thomas, Frida og Silje velkommen i vores andelsforening. De er flyttet ind i nr. 28, 3.th. 

 

Affaldssortering 

Vi skal nu til at sortere vores affald, så det kan udnyttes bedre. Hvis I er i tvivl om, hvor det skal puttes hen, så se 

www.kk.dk/genbrugerguld Stil ikke affaldet foran containerne, da det giver unødigt arbejde til vicevært og 

skraldefolk. Storskrald skal stadig i storskraldsskuret. Og el-sparepærer skal også stadig lægges på el-hylden i 

storskraldsskuret.  

Energirapport 

Vi har haft besøg af HOFOR, som gennemgik vores varmeanlæg sammen med Franziska og Henrik. Vi får megen ros. 
Anlægget kører, set fra HOFORs side, helt optimalt. Så optimalt, at hvis vi kører november og december lige så flot 
som resten af året, så får vi en pæn sum penge tilbage, omkring 13.000 kr. pga. super-afkøling af vores returvand. 
Hvis I oplever for lidt varme, skal Franziska kontaktes. 
 
Vi bruger meget lidt varmt vand her i huset (pr. beboer) og bortset fra, at vi så ikke får tømt vores varmtvandstank 
helt nok. Skal helst bruges op to gange dagligt, så ligger vi igen i den meget fine og sparsomme ende. Vi har også 
sparet på el-forbruget - det er jo herligt. Altså stort tillykke til os. 
 
I kan finde energirapporten på hjemmesiden http://www.abviktoria28-30.dk/regler 
 

Nye datoer i 2014 

Nye datoer for bestyrelsesmøder er den: 19. februar, 12. marts, 7. april og 30. april kl. 19.30. Husk, at I altid er 

velkomne til at dukke op til møderne og drøfte ting med bestyrelsen. Den 5. maj vil der blive afholdt general-

forsamling! 

 

God jul og godt nytår ønskes I alle fra Bestyrelsen 

http://www.kk.dk/genbrugerguld
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