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Beboerorientering juli 2020 

Kære andelshaver 

Sommeren er over os – og bestyrelsen holder sommerferie i hele Juli måned.  

 
Generalforsamling  
På grund af Covid-19 måtte den ordinære generalforsamling i april udskydes. Vi håber på, at den 
kan afholdes i september måned. Hold øje med indkaldelsen. 
 
Vedr. Vinduesudskiftning 
Udskiftning af VG-vinduer, dvs. de gamle 1-lags vinduer, som VG har vedligeholdelsespligten på, 
forventes at være afsluttet i uge 27. Niras vil omdele en seddel, til alle berørte andelshavere, samt 
sende en mail, om hvornår evt. mangler kan udbedres mv. Skrivelse og mail vil blive omdelt i uge 
27 eller 28. Mangelgennemgang og udbedring vil nok først blive påbegyndt i august måned, pga. 
ferie. 
 
Boldspil i gården 
Selv om nætterne er lyse, er det nat i Vanløsegaard efter kl. 22:00 – og derfor er boldspil ikke 
tilladt, da det forstyrrer de nærliggende beboere. 
 
Altankasser  
Som I nok har bemærket, har vi opsat nye altankasser rundt i gården med flotte blomster.  
Hvis I kan se, at de trænger til en sjat vand, er I meget velkomne til at give dem noget. 
 
Vandslangen må til orientering kun bruges til blomstervanding og er ikke et nyt legetøj til børnene. 
 
Grill 
Bestyrelsen vil indkøbe 2 ekstra grill, så vi har i alt 4 store gasgrill. Gas til grillen står i skraldeskur 
mod Kaløvej-Jyllingevej-enden.  

Grillen skal rengøres efter brug. Rengøring går lettest når grillen er varm – så er den let at skrabe 
ren. Gasflasken stilles tilbage efter brug. Er gasflasken tom, skal den påfyldes med ny gas. Det kan 
gøres på alle tankstationer. Husk bon, så I kan få refunderet pengene på kontoret.  

Der må gerne grilles i de to havestykker, men ikke op ad husets facader.  
Go fornøjelse – og nyd gården. Husk at efterlade borde og området pænt når I er færdige med at 
hygge. Oplukker fra dåser må ikke

Plæneklipperen 

 smides i græsset da gårdens børn kan skærer sig derpå.  

Robotplæneklipperen kører fra kl. 05:30 til 9:30. 
Pas på, med at have ting liggende på græsplænen, natten over, de kan blive beskadiget.  
I tilfælde af nødsituationer, er der anbragt et NØDSTOP, oven på maskinen. 
Husk at minde jeres børn om, at rydde op efter deres lege, sådan at der ikke ligger ting på græsset. 
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Hjemmesiden 
Den nye hjemmeside er oppe at køre nu, og hvor er den blevet flot. Tak til Jakob Jagd Larsen for 
det store arbejde. Gå ind og kig på siden og se hvad I syntes. Falder I over fejl eller evt. 
mangler/forslag til tilføjelser så send en besked til bestyrelsen. 
 
Hjertestarter 
Der er opsat en hjertestarter på Jyllingevej ved nr. 39. Hjertestarteren vedligeholdes af 
bestyrelsen. Vi vil gerne opfordre alle til at melde sig som hjerteløber.  
 
Indkørsel  
Bestyrelsen gør opmærksom på at alt færdsel med motorkøretøjer er forbudt i gården. Undtaget 
er færdsel i forbindelse med foreningens renoveringsarbejder. 

Det er ligeledes heller ikke tilladt at parkere i indkørslerne til gården på Høgholtvej. Dette gælder 
både andelshavere samt andelshaveres besøgende/gæster. 

Cykler skal henstilles i cykelstativerne eller i cykelkældrene. Der må ikke parkeres cykler langs 
bygningen eller ved haver/opgangene på Høgholtvej og Kaløvej. 

Vedr. Renovering af skraldeskurene. 
Vi er i øjeblikket ved at få renoveret alle vores skraldeskure. Det vil foregå henover sommeren, 
men der kan naturligvis være pauser i arbejdet, grundet ferie eller vejrlig. Under renoveringen, vil 
containerne være flyttet væk, fra de enkelte skraldeskure. Hvis man ikke har opdaget det endnu, 
skal man blot bevæge sig hen til nærmeste skraldeskur, med sit husholdningsaffald. 
 
Som noget af det sidste vil der komme byttehylder og ”grønt'' på tagene ligesom på cykelskurene. 
 
Det er strengt forbudt at komme husholdningsaffald i 
storskraldscontainen. 
 
Pizzabakker skal i alm. husholdningsaffald og ikke i papcontaineren. 
 
Vedr. bestyrelsen. 
Bestyrelses medlem Marie Kragh er gået på barsel, og suppleant Lisa Rønn Hende er indtrådt i 
stedet. Bestyrelsen takker Marie for en flot indsats - og siger velkommen til Lisa. 
 
Rigtig GOD SOMMER  
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen, A/B Vanløsegaard 
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