
Nyhedsbrev fra bestyrelsen november 2014 

 

Rydning af fællesarealer i kælderen 

Fællesarealerne i kælderen – især under nummer 30 er desværre ved at ”gro til” med 
andelshavernes private ting og sager: cykler og cykelhjul mv. i papkasser, stole, lamper, løbehjul 
m.m. Vi vil bede jer om at rydde op og fjerne dem snarest og senest inden udgangen af november. 
Bestyrelsen og Franziska vil rydde op i kælderen i forbindelse med vores næste bestyrelsesmøde i 
starten af december og vi vil i den forbindelse bære alt det der står tilbage, i storskrald.  
 

Gratis klimacheck af vores ejendom  

Vi har i bestyrelsen talt om at vi gerne vil være mere ”grønne”. Det indebærer bl.a. at vi vil arbejde 
mere aktivt i retning af at spare på strøm og varme. I den forbindelse har vi sagt ja tak til et gratis 
tilbud fra rådgivningsfirmaet Velfac om et gratis ejendomstjek af vores klimaskærm. De vil også se 
på om der er råd i vinduerne eller problemer med fundamentet. Vi vil få byggeteknisk 
gennemgang af ejendommen med en ekspert, skriftlig og overordnet tilstandsvurdering af 
ejendommens klimaskærm samt forslag til en hensigtsmæssig strategiplan for fremtidig 
renoveringsarbejde og energiforbedringer. Vi glæder os til at orientere jer om det videre forløb.  

 

Juletræet tændes den 30. november 

Så er vi nået til den tid på året, hvor Franziska tænder juletræet ovenpå cykelskuret. Det vil 
traditionen tro ske med glögg, æbleskiver og julesange. Træet tændes kl 16 og alle er selvfølgelig 
velkomne! 
 

Hurtigere internet fra 1. november 

Vores internet distributør Fiberby har i anledning af deres 10 års jubilæum skruet hastigheden på 
vores internet op. Det betyder at vores hastighed nu er 100 Mbit i sekundet – både ’op’ og ’ned’ – 
dvs både når vi fx streamer film (ned) og sender mails (op). Prisen er den samme som hidtil: 100 
kr. pr måned.  
   

Snerydning i weekender og i julen 

Endelig vil vi henlede jeres opmærksomhed på de nyligt uddelte snerydningsfoldere. Se hvilke 
dage I har fået ansvar for og byt evt. indbyrdes, hvis det ikke passer. 
 
 
De bedste hilsner fra bestyrelsen;  
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