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Beboerorientering september 2020
Kære andelshavere
Vinduer
Udskiftning af de gamle etlagsvinduer er nu næsten færdig, der mangler kun af få udbedret de
skader, der måtte være kommet i den forbindelse og lavet en aflevering.
Ny VVSér
Efter en del utilfredshed hos andelshavere samt bestyrelse, har vi valgt at opsige samarbejdet med
JBC VVS og det nye VVS firm´s kontakt info er:

DIGE VVS A/S
Damhus Boulevard 57, 2610 Rødovre
Tlf.: 38 71 98 07
Isolering af lofter i kældre
Vi er næsten i hus med isolering af vores lofter i kældrene, der mangler kun nogle enkelte steder,
involverede andelshaver vil blive kontaktet, hvis firmaet skal ind i kælderrummene.
Skraldeskure
De nye skralderum er næsten færdige, desværre er der mere saltudtræk på skuret i
Kaløvej/Høgholtvej og det er ved at blive udbedret samt skader efter tømreren.
Generalforsamling
Vi håber at kunne holde generalforsamling den 20. oktober 2020, hvis alt går vel. I den forbindelse
vil vi gerne opfordre til at man kun møder én andelshaver op pr. andel – på grund af
afstandskravet.
Hvis I er forhindret i at møde op eller ikke er tryg ved at møde personligt op, må I meget gerne
aflevere jeres fuldmagt til en anden andelshaver eller til bestyrelsen.
Postkasser
Den opmærksomme andelshaver har måske bemærket at der er kommet nye navneskilte på
postkasserne, hvis I opdaget at jeres navn ikke er skrevet korrekt må I meget gerne sende en mail
med det korrekte navn til kontoret@.vg og det vil snarest blive rettet.
Det er strengt forbudt at komme husholdningsaffald i storskraldscontainen.
Pizzabakker skal i alm. husholdningsaffald og ikke i papcontaineren.
Mindre stykker flamingo skal i alm. husholdningsaffald og store stykker i storskraldcontaineren.
Venlig hilsen
Bestyrelsen, A/B Vanløsegaard

