Referat af bestyrelsesmøde 25.03.2019
Efter de 2 store træer ved blok 2 er blevet fældet, skal der etableres 3-4 P-pladser på
stedet. Tilbud indhentes på dette.
Forinden skal flisen og jorden fjernes og bredes ud i bedene.
Søndag formiddag d.7. april 10-13 er fælles arbejdsdag, hvor vi hjælpes ad med at
gøre pladsen klar til arbejdet med etablering af P-pladserne.
Beboerne informeres særskilt via Facebook og opslag i opgangene.
Der har desværre været en regnefejl fra Fjernvarmeselskabets side for regnskabsåret
2017.
Dette vil betyde en ekstra regning for stort set alle. Opkrævning udsendes sammen med
varmeregnskabet for 2018, som nu er klar. Afdragsordning over 3 måneder kan
tilbydes ved kontakt til administrationen. Der udsendes forklarende brev sammen med
opkrævningen.
Der vil blive opsat nye vaskemaskiner og tørretumblere – 1af hver i hver blok.
Maskinerne bliver leaset af Miele, hvilket betyder, at vaskekort ikke længere skal
benyttes, men i stedet skal man bruge sit Dankort.
Fordelen ved dette er, at vi får bedre miljørigtige maskiner, og at vi slipper for det
administrative arbejde med registrering af vasketid. Prisen pr. vask bliver stort set
uændret.
Vi vil gerne genbruge, men containere til plast og pap er altid overfyldte og ting og
sager stilles ved siden af containerne. Dette betyder, at containerne ikke bliver tømt !!
Pap skal skæres op og foldes sammen så det fylder mindst muligt – og fyld ikke mere i
containerne end at låget kan lukkes !!!!
Læs nøje anvisningerne om hvilket indhold, der må kommes i containerne
Vores servicefirma bruger alt for meget tid på at sortere affaldet !
Husk også, at plastflasker, der har indeholdt klorin eller andre kemiske væsker ikke må
lægges i plastcontainerne, men sættes ved miljøskabet.
(obs. Der må ikke bruges afløbsrens i vores gamle rør – brug i stedet rigeligt med varmt
vand).
En lille pjece om affaldshåndtering vil blive udsendt i nærmeste fremtid.
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