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Fastelavn

Søndag den 2. Marts  var der tøndeslagning i vores afdeling. Der var mødt

ca. 40 udklædte børn op, så det var et særdeles flot sceneri. Efter at kattene

var ”slået” af tønden, gik turen over til vores festlokale hvor der var

fastelavnsboller, kakao samt kaffe til alle. Festudvalg samt bestyrelse vil

gerne takke for den store opbakning omkring arrangementet og vi lover at succesen vil

blive gentaget til næste år.

Cykler

Rundt om i vores afdeling står der rigtige mange cykler som ikke ser ud til at

blive brugt eller have en ejermand. Da de ikke just pynter i området har

vores gårdmænd været rundt og sat manilamærker på hel del af dem. Hvis

man har en cykel hvor der sidder sådan et manilamærke bedes man på

dette skrive sit navn og adresse, så vi kan se at cyklen har en ejermand. Alle de cykler

som ikke har fået registreret en ejermand efter den 5. April 2014 vil bliver flyttet over i

Hyrdevangen og efter yderligere 14 dage vil de blive afhentet af Københavns kommune.

Indbrud

Der har på det sidste, desværre, været rigtig mange indbrud med hærværk til

følge. Bestyrelsen og ejendomskontoret er velvidende om situationen og

har meget fokus på sammme. Vores effektive gårdmænd har i går

gennemgået samtlige 65 yderdøre, smurt og efterspændt dem så de skulle

smække rigtigt i.

Hvad kan jeg som beboer gøre:

Husk at se efter om hoveddøren smækker rigtig i, både når går og når man kommer

hjem. Lad være at åbne via dørtelefonen for personer man ikke kender eller ikke har en

aftale med. Alle som har et lovligt ærinde i opgangene har de nødvendige brikker for at

komme ind. Hvis man opdager noget eller nogen som ser mistænkelig ud – kontakt

politiet omgående. Tjek jeres kælderrum med jævne mellemrum. Hvis uheldet er sket

kontakt politi og jeres egen indboforsikring hurtigst muligt.

Hvad kan vi som bestyrelse gøre :

Vi har justeret alle hoveddøre og vi arbejder med at få godkendt et budget som kan give

os økonomi til at udskiftet alle hoveddøre i afdelingen. Vi vil på lige fod med alle beboere

holde øjne og øre åbne, og bruge de samme kontaktmuligheder som er skitseret

ovenfor. 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen


