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GODT NYTÅR
Afdelingsbestyrelsen vil gerne ønske alle i bebyggelsen et rigtig godt
nytår.
Her i afdelingen er nytåret forløbet stille og roligt. Der er ikke konstateret nogen
skader eller hærværk i forbindelse med årsskiftet, hvilket vi kan være meget tilfredse med.

Snerydning
Vi har indtil nu haft en meget mild vinter og har været forskånet for sne og frost
i store mængder. Hvis ”vinterkongen” nu alligevel skulle vise sit ansigt her i de
mørke vintermåneder, vil bestyrelsen venligst henstille følgende:
Alle bedes parkere sin bil med omtanke så gårdmændene kan komme til med deres
fejemaskiner. Hvis du parkerer din bil i Tværvangen så skal det være min. 0,5 meter fra
kantsten. Alle cykler i afdelingen bedes venligst stillet i gårdene (cykelstativerne) eller i
cykelkældrene og ikke på fortovene.
På forhånd tak.

Åbningstider afdelingskontoret
Afdelingskontoret holder åbent alle hverdage fra kl. 07:30 til kl. 08:00.
Telefontid alle hverdage fra kl. 08:00 til kl. 08:30.
Aftenåbent alle mandage i hver måned fra kl. 19:00 til kl. 19:30.

Små blå mærkater
Der er sikkert nogle beboere der observeret at der sidder små blå mærkater
forskellige steder på vores dørtelefoner. De blå mærkater er nogle som
Københavns kommune har sat op for at give adgang ind i opgangen til bl.a.
lægevagten, hjemmehjælp, madudbringning m.m. De kommunale instanser har
ikke nøglebrikker og skal derfor bruge et specielt kort som er udleveret fra København
kommune. Kombineret med de blå mærkater giver det så adgang til de opgange hvor beboere
som gør brug af disse hjælpeforanstaltninger kan få deres hjælp.

Udluftningskanaler
Bestyrelsen er ved at undersøge hvad det vil koster at ”skrue” ned på halv
styrke i vores udluftningskanaler her i vinterhalvåret. Da vi skal have mandskab
op i 65 opgange og justerer på diverse ventiler kan det godt blive en omkostelig
affære for afdelingen. Vi afventer et svar vedr. økonomien i dette projekt og
afhængig af udgiftens størrelse vil bestyrelsen tage beslutning om hvad der skal ske.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

