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Nye vaskemaskiner og tørretumblere installeres i uge 35. Det vil ikke være muligt, at 
vaske den dag, maskinerne sættes op og de gamle fjernes. Besked herom kommer op i 
vaskekældrene. Der kommer 1 maskine og 1 tørretumbler i hver blok. 
Dankortautomaterne, som skal bruges til betaling er stadig i restordre Leasy har oplyst, 
at maskinerne kan bruges gratis indtil dankortmaskinerne bliver opsat. De gamle 
vaskekort kan ikke længere bruges. 
Betalingen for vask og tørrretumbling bliver 21 kr. for en vask og 21 kr. for en tørring (½ 
times tørretid) 
 
Malerarbejdet på blok 2 fortsætter med maling af gitre på de franske altaner. Der 
resterer også enkelte lejligheder i blok 3. Hver enkelt beboer får besked, når maleren 
kommer, da gitrene skal males fra lejlighederne. 
Husk dørene skal stå åbne til malingen er tør. Indgangsdørene vil også blive malet. 
 
Der er desværre lang ventetid på håndværkere i øjeblikket. Firmaet, der skal etablere P-
pladserne ved enden af gavl 2 er bestilt før sommerferien, og vi håber de går i gang 
med arbejder indenfor et par måneder. Området vil naturligvis blive afspærret i denne 
periode.  
Samtidig med opstribning på de nye pladser vil P-pladserne langs blok 2, samt øvrige 
opstribninger og ”pile” ved opkørslen blive tegnet op. 
 
Det er et problem, at nogle postkasser ikke bliver tømt, hvilket bevirker, at budene 
smider reklamer m.v. på gulvet, hvis de ikke kan stoppe mere i postkasserne.  Af hensyn 
til brandfare opfordres alle til, at sørge for at tømme postkasserne, tilmelde sig 
”Reklamer-nej tak”, lave en aftale med naboer eller lignende. Vi vil skrive til de berørte 
beboere, om at bringe dette i orden. 
 
Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet med en revision og modernisering af vores 
vedtægter. Vi har til dette hjælp fra en advokat og vi håber, at kunne præsentere nye 
vedtægter på næste generalforsamling. De nye vedtægter vil ikke i væsentlig grad 
indeholde nye regler, men de skulle gerne blive mere forståelige og læsevenlige. 
 
Cykler, der ikke længere bruges, skal stilles i eget kælderrum eller på genbrugspladsen. 
Dette vil skabe mere plads til de daglige cyklister. 
 
Vi gør endnu engang opmærksom på vores affaldsordning: 
containerne må ikke overfyldes, sortér korrekt, læg ikke farligt affald i containerne, 
henstil ikke affald ved siden af containerne, osv. osv.   
Viceværten bruger al for meget tid på sortering af affald – tid, der skulle bruges til andre 
gøremål. 
 
Har du spørgsmål til formanden/bestyrelsen bedes du henvende dig på 
formand@jaegerhaven.dk.   Vores Facebookgruppe er tænkt som et forum, hvor 
medlemmerne kan kommunikere indbyrdes. 
 

HUSK AT KØRE LANGSOMT på vores område, hvor mange færdes og børn leger! 
 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen: generalforsamling tirsdag d. 29. oktober. 
Indkaldelsen sendes ud 2-4 uger før. 
 
Hilsen 
Bestyrelsen  
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