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Nyhedsbrev nr. 3

Brand i Kælder

Vi har den 5. feb. været udsat for en brand i en kælder på Hareskovvej.

Branden har forvoldt skader i kælderen, men heldigvis er ingen personer

kommet alvorligt til skade. Vi skal i denne forbindelse indskærpe

vigtigheden af at ringe til vagttelefonen ved brand. I dette tilfælde har

det været vigtigt i forhold til opklaringsarbejdet. Men derudover også i tilfældet af at

ventilationen skal afbrydes. Det lykkedes først skadesservicefirmaet efter flere timer

at komme i kontakt med afdelingen.

SÅ HUSK VED BRAND SKAL DER ALTID RINGES TIL VAGTTELEFONEN

30 71 84 76

Flagning

I bestyrelsen arbejder vi på nogle simple regler, man bedes følge, hvis

man ønsker at benytte flagstangen i Parkstykket. Der vil blive mulighed

for at låne et Dannebrog, og hvis man har sit eget, må dette naturligvis

også benyttes. Der vil blive opsat en lille plade på flagstangen, hvor man

skal anføre hvem der flager, og hvad der flages i anledning af. Vi søger i denne

forbindelse frivillige, der vil stå for at flage på nationale flagdage. Frivillige kan

henvende sig til bestyrelsen. Nærmere information omkring procedure og regler vil

blive udgivet i løbet af foråret.

 

 

 



 

Gamle cykler

Vi har nu efterhånden et stort behov for at få ryddet ud i nogle af de

gamle cykler, der bare står og ruster, og som formentlig ikke har nogen

ejer mere. De cykler der vurderes som værende “affald”, er blevet påført

et manilamærke* på styret, og vil senest d. 15. marts blive samlet foran

Tværvangen 1 og i pergolaen i gården i afd. 29.

Så hvis du har en gammel cykel stående med manilamærke på nu,  opfordres du til

at fjerne cyklen. Evt. ved at stille den i kælderen, da den bare står og fylder i

cykelstativerne til gene for alle dem der bruger disse dagligt.

Alle cykler der stadig har et manilamærke på d. 1. april vil blive bortfjernet.

(all bikes with a small papernote on the handlebar will be removed on the 1st. of

April. If your bike has such a mark on now, and you want to keep it, please remove

the bike or the papermark within this date)

* Et manilamærke er en lille seddel, i dette tilfælde, af brunligt papir.

Møder

Husk at der d. 29. april afholdes infomøde omkring Helhedsplanen, da

denne nu er i sin afslutende fase, og at der d. 27. maj afholdes

afdelingsmøde (generalforsamlig). Begge møder kl. 19:00.

Nærmere information samt indbydelser vil blive sendt ud ca. 1 måned forinden hver

møde

Med venlig hilsen

Bestyrelsen


