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Bestyrelsen
Bestyrelsen har på et ekstraordinært afdelingsmøde, den 5. februar, fået valgt en ny 
kasserer.

Bestyrelsen byder derfor Jacob N. Nielsen velkommen og glæder os til det fremtidige 
samarbejde.

Nye åbningstider

HUSK at der fra 1. januar 2015 blev indført nye åbningstider på afdelingskontoret. Det
betyder for alle beboere at afdelingskontoret har udvidet åbningstiden med en halv 
time hver morgen. Det samme gælder åbningstiden mandag aften som også er blevet 
udvidet med en halv time.

Åbningstiderne er som følger:
Alle hverdage for personlig betjening kl. 07:30 – 08:30
Telefonisk henvendelse kl. 08:30 – 09:00
Aftenåbent hver mandag for personlig betjening kl. 19:00 – 20:00

Bestyrelsen henstiller til at disse tider respekteres.

Opgangsdøre og tagvinduer
Prospektet vedr. opgangsdøre og tagvinduer er nu udfærdiget og underskrevet og 
kommer i licitation inden for nær fremtid. Vi skal som bestyrelse beklage den lange 
behandlingstid, men vi har været helt uden indflydelse da projektet har været styret og 
koordineret inde fra AAB´s hovedkontor. Vi har endnu ikke fået en tidsplan, så snart 
den foreligger vil den blive offentliggjort.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Varme
Bestyrelsen og driften beklager at der har været og stadig er svigtende varme. Der 
har været brugt mange resurser for at finde årsagen hertil. Det har været svært fordi 
meldingerne om manglende varme har været spredt ud over afdelingen i forskellige 
perioder. Det har i mange tilfælde kun været enkelte radiatorer i lejemålene der har 
manglet varme eller kun har haft delvis varme.

Vi har nu langt om længe fundet årsagen til den periodevis svigtende varme. Det 
skyldes et brud på hovedledning som går imellem afd. 28 og afd. 30. Da vi skal lukke 
helt ned for varmen i afd. 30, har vi indtil vi får lidt varmere vejr, valgt at køre med en 
nødløsning som vi godt klar over ikke er tilfredsstillende. Vi mener dog ikke at vi kan 
tillade os at lukke for varmen i en periode på 4-7 dage medens reparationen på hov-
edledningen pågår af hensyn til beboerne i afd.30. Vi håber på jeres forståelse.


