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Porte

Det er lykkedes bestyrelsen at finde økonomien til at få udskiftet alle

portene I afdelingen. Det kommer til at ske løbende hen over de næste to

måneder. Det bliver gitterporte som vil være 2,30 meter I højden. Som noget

nyt vil portene blive opsat med sylinderlåse, hvor man skal bruge nøgler

både for at komme ind og ud. Når tiden nærmer sig vil der blive uddelt to nøgler pr.

Lejemål. Hvis man ønsker flere nøgler kan de købes på ejendomskontoret I

åbningstiden. Se evt. porten i afdeling 27 som ligner.

Arbejdsskur

Der er opsat en skurvogn i Tværvangen som skal står der henover

sommeren, da vi i afdelingen er ved at få opsat varmeflader i vores

ventilationsanlæg. Det har længe været et ønske fra beboerne som nu bliver

opfyldt. Varmefladerne gør at vi de kolde vintermåneder ikke vil få blæst så

kold luft ind i lejlighederne som tidligere. Det skal pointeres at varmefladerne ikke er en

ekstra varmekilde (radiator) men blot vil afhjælpe den kolde indblæsning. Hen over

sommer/efterår skal firmaet som står for projektet ind i samtlige lejligheder for at

justerer luftindtaget. Alle beboere vil blive varslet i god tid.

Kældre & Kælderdøre

Bestyrelsen og gårdmændene vil henstille til at tom papemballage IKKE

stilles i kældrene  og i kældergangene men derimod bliver lagt i de container

der er beregnet til pap eller bliver lagt i storskald. Dette er af hensyn til

brandfare. Hen over sommeren vil alle kælderdøre, ud til gårdarealerne samt

til de grønne områder, blive oprettet og malet således ”levetiden” forlænges.

Loppemarked i afd. 28-30

Der har været afholdt loppemarked den 25. Maj i Tværvangen. Trods et par

”dryp” samt ikke så mange  boder var det en succes. Der var mange

besøgende som lagde vejen forbi. Der er ikke planlagt flere loppemarkeder

eller events i løbet af sommeren, men hvis nogen har lyst at tage et initiativ

til et loppemarked kan man kontakte Angeliya på 71100809 eller bestyrelsen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen


