
Nyhedsbrev fra bestyrelsen juni 2014 

Salg af andelsbolig med rabat 
Nu er det jo ikke fordi vi vil opfordre nogen til at flytte. Vi vil alligevel informere om et tilbud, som vi har modtaget fra 

ABF og Boliga Selvsalg. Det handler om at vi som ABF-medlemmer kan få rabat på en boligannonce hos Boliga Selvsalg: 

”En boligannonce oprettet gennem Boliga Selvsalg bliver automatisk vist på både Selvsalg.dk og Boliga.dk. 

Sidstnævnte er Danmarks førende boligportal med over 800.000 besøgende om måneden. Som ABF-medlem får du 

20% rabat på din annonce, gratis fremhævning og en markant rabatstigning, hvis du endnu ikke har solgt efter 6 

måneder.” 

Man er velkommen til at kontakte Hanne Krogh, hvis man vil vide mere.  

 

Aktiviteter i foreningen og i gården: 
Sankt Hans Aften: På mandag den 23. er der Sankt Hans aften i gården. Der er mulighed for tilmelding til Iben 

Rouw på  iben.rouw@femina.dk frem til på lørdag kl 10. 

Arbejdsdagen: Den næste store aktivitet i selve foreningen er vores arbejdsdag den 14. september. Sæt allerede 

tid af fra kl 13 til 17! 

Bestyrelsesmøder: Som vi fortalte i sidste nyhedsbrev ligger alle møder fast frem til årsskiftet. Møderne ligger:  

 onsdag den 20. august 

 onsdag den 24. september 

 mandag den 27. oktober 

 onsdag den 26. november 

Møderne afholdes på cafe de 4 årstider. Møderne er åbne for foreningens beboere. Alle møder starter kl 19.30. 

 

Nyhedsbrevene fremover 
Som vi skrev i sidste nyhedsbrev overvejer vi kun at udsende nyhedsbrevene på e-mail fremover. Vi har ikke modtaget 

nogle tilbagemeldinger på ideen, så nu prøver vi med en afstemning, som I kan svare på pr mail. Derefter tager vi en 

beslutning.  

 

Fælles Webergrill 
Endelig kan vi fortælle, at vi i gården har fået en Weber – kuglegrill til fælles afbenyttelse. Den er ikke kun til brug for 

vores forening, men alle der bor omkring gården. Den står pt. i hjørnet ved nr. 30. og bedes stillet tilbage dertil, i 

rengjort tilstand, efter brug.  

 

Bestyrelsen ønsker alle en god sommer. Vi glæder os til at se jer til Foreningens arbejdsdag søndag den 14. 

september! 
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