
Nyhedsbrev fra bestyrelsen marts 2017 

Dørtelefon 

Vi er blevet bekendt med, at nogle lejligheder oplever problemer med dørtelefonen. Bestyrelsen 

vil gerne vide, hvilke lejligheder det drejer sig om. Herefter kan vi kan tage stilling til, hvilken 

løsning, der er brug for. Kontakt Hanne senest den 5. april. 

Møde med Prangerhuset 

Bestyrelsen har holdt møde med Prangerhuset den 22. marts, hvor vi evaluerede naboskabet. 

Halmtorvet 26 gjorde opmærksom på, at deres sove- og børneværelser ligger tæt på vores altaner. 

Gården opleves som en lydtragt, og de beder os henstille til at tage højde for dette, når vi 

opholder os på altanerne med hensyn til støj og røg. 

Videooptagelse til generalforsamlingen den 8. maj 

Vores forening er blevet kontaktet af ABF (Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation) en 

interesseorganisation for private andelsboligforeninger. Et af organisationens kerneområder er at 

brande andelsboligen som boform. 

ABF vil gerne vise de mange forskellige måder, vi som andelshavere kan præge vores forening og 

fælles hverdag på. Det kan fx være fællesspisning eller nye vinduer til alle, eller tiltag som vind-

møller på taget eller delebil. Derfor tager ABF rundt i landet og filmer de mange forskellige bud på 

livet som andelshaver i et økonomisk, praktisk og socialt fællesskab.   

Målet er at vise de mange positive historier fra hverdagen som andelshaver, at skabe en stolthed 

og glæde over vores boligform og tiltrække nye andelshavere til foreningerne. 

Historien fra vores forening handler om vores værdier: Dialog, økonomisk ansvarlighed, hjælpsom, 

børnevenlig og engagement. Optagelserne er planlagt til mandag den 8. maj. Der vil blive filmet 

uden lyd til generalforsamlingen, fællesspisningen, børnepasning, i gården og i kaninlauget. Den 

slutter af med et gruppebillede af alle andelshavere. Så bestyrelsen håber, at mange møder op.  

Vi får lov til at se videoen, inden den bliver offentliggjort. Videoerne bliver vist på ABFs sociale 

medier og er tænkt til både boligsøgende, der ikke har boet i andelsbolig før og til andelshavere, 

der allerede bor i andelsbolig.  
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