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Snevagt 

Bare lige en reminder på, at vi er gået ind i snerydningsperioden. Så tjek skemaet i kælderen og se, hvilken 

weekend I har vagt. Og god arbejdslyst til jer der skal ud og skovle 

Juletræer 

Vores juletræer bliver ikke taget med i storskrald, hvis de ikke er skåret over i mindre dele og foden fjernet! 

Dette er rigtig vigtigt at huske næste år, så det ikke hænger på vicevært/gårdlaug. Tak til Franziska for det 

store arbejde.  

Glas-container 

Vi kan kun bestille afhentning, når containeren er hel fuld. Der bliver ikke afhentet på helligdage, så der var 

en del udfordringer i jul og nytår. Det ville hjælpe Franziska meget, hvis I ventede med at sætte flasker ned 

til containeren er tom igen. 

 

Cykler 

I bestyrelsen har vi talt om, hvordan vi kan holde bedre orden i vores cykelskure. Et forslag er, at vi sætter 

børnecykler i det skur, hvor der også holder ladcykler, og samler dem der. Og så har voksencykler i det 

andet. Er der andre gode ideer, så vil vi meget gerne høre om dem. 

Delebilsordning 

Hvis der er fem andelshaver der går sammen, så kan man være med i en delebilsordning på favorable 

vilkår. Fx koster det kun 96 kr. om måneden at have adgang til en bil, og bilerne holder bl.a. i Viktoriagade. 

Kontakt Gunvor på mobil: 5190 8971, hvis I vil være med eller høre mere. 

Gener i forbindelse med Fixerummet 

Hvis I oplever nogle gener - store som små - i forbindelse med de nye fixerum, eller at der er narkomaner 

på trapperne eller lign., så kontakt et af de numre, der står på opslagstavlerne. I kan også finde numrene 

under Stofindtagelsesrum og politi på hjemmesiden http://www.abviktoria28-30.dk/foreningen/ovrige-

kontaktpersoner 

Det er vigtigt, at der kommer nogle tilbagemeldinger på de nye tiltag, så det kan tages med, hvis der skal 

laves nogle justeringer.  

Mange hilsner Bestyrelsen 
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