
 A/B Viktoria 28-30 

Nyhedsbrev 1/Februar 2013 

 

Ud- og Indflytning 

Først vil vi gerne sige velkommen til Kim i nr. 30, 5.th., som flyttede ind den 1. december 2012. Og så har Charlotte i 

nr. 30, st. tv. fundet en køber til sin lejlighed; en småbørnsfamilie som flytter ind den 1. marts. Held og lykke til 

Charlotte og Frederik fremover! 

 

Generalforsamling – sæt X 

Så er datoen sat for den kommende GF og i år bliver det mandag den 6. maj kl. 18-21+. Der vil igen i år blive sørget 

for aftensmad og børnepasning, så vi forhåbentlig bliver lige så mange beboere og får lejlighed til samme gode 

drøftelser som sidste år. 

 

 

 
Sommerlukning af varmen 

Ved at holde lukket for varmen i perioden juni til 
september i 2012 har der været et fald i forbrug på 2 %. 
Dette synes vi i bestyrelsen er ganske pænt set i lyset af, 
at de fleste af os i forvejen sparer på varmen i den 
periode. Vi vil derfor fortsat anbefale denne ordning. 

 
 
 

Cykler i stativerne 

På foranledning opfordrer bestyrelsen til, at der bliver ryddet ud i gamle cykler i vores cykelstativer, sådan at gamle 

børnecykler og cykler, der bare står til opmagasinering, fjernes evt. ned i kælderen. Børnecykler man gerne vil 

donere til fælles brug sættes i ’børnestativet’ henne ved Prangerhuset.   

 

Tørring af tøj i kælder 

Da de fleste af os tørrer tøj på stativer i lejlighederne og måske er trætte af den fugt det medfører, åbnes der nu op 

for, at man kan tørre tøj i kælderen i ’popkornsrummet’ dvs. det rum hvor popkornsmaskinen står. Der er god 

udluftning i det rum, og det er derfor velegnet til formålet. Hen over sommeren vil vi teste, hvordan det fungerer, og 

samtidig tale med Gårdlauget om at få sat flere tørrestativer op udenfor. 

 

Mange hilsener   

Bestyrelsen  


