NYT FRA BESTYRELSEN
Selv om bestyrelsen i disse tider ikke kan holde fysiske møder, sker der alligevel en del i
Jægerhaven, og bestyrelsen har fortsat mange opgaver at løse.
Legehuset på legepladsen er revet ned.
Henrik har slebet og malet bænke og borde, så de ser ud som nye !
Henrik vil dagligt afspritte samtlige dørhåndtag på indgangsdørene for at mindske
smittefare på disse udsatte steder.
25 beboere er interesseret i at få installeret sikkerheds hoveddøre. De vil blive kontaktet
direkte af firmaet m.h.p. måltagning og nærmere aftale om installation.
Vinduesmaling vil blive genoptaget omkring 1.maj: Færdiggørelse af blok 3 og 2, samt
påbegyndelse af blok 1. De enkelte beboere vil få besked, når maleren skal indendørs for
at male de franske altaner.
Den nye tilstandsrapport er netop færdiggjort – den vil snarest blive lagt på
hjemmesiden. Den vil være rettesnor for de kommende års vedligeholdelsesopgaver.
Samtlige tagrender blev renset og efterset i begyndelsen af april. Der var heldigvis ingen
anmærkninger.
De værste faldstammer i alle 3 kældergange er nu udskiftet, men desværre er flere
faldstammer i dårlig forfatning. De vil blive skiftet hen ad vejen.
Østkystens Entreprenørselskab har gravet op i bed/græsplæne ved kælderrum nærmest
nr. 122, og repareret de ødelagte rør, der gav fugt på indersiden af væggen i den kælder,
hvor varmerørene føres ind i blok 1. Når muren er tørret op, skal indersiden af væggen
mures op.
Der er desværre stadig problemer med skrald, og i nogle opgange fyldes skakterne med
usorteret skrald, og skrald, der ikke er i poser. Dette er selvfølgelig uhygiejnisk og til
stor gene for Henrik, der kæmper med overfyldte containere. De berørte opgange har fået
direkte besked, også om, at skakterne vil blive lukket, hvis problemerne ikke ophører.
Desværre kunne vi p.g.a. Coronakrisen ikke gennemføre den
ekstraordinære generalforsamling d. 25. marts .
Bestyrelsen arbejder på at finde en anden måde, at gennemføre generalforsamlingen
på.
Hilsen
Bestyrelsen

Der må ikke stilles storskrald nogen steder på ejendommen.
Som forsøg vil vi i begrænset omfang kunne modtage og bortkøre storskrald, som
beboerne ikke selv har mulighed for at køre på genbrugsstationen eller på anden måde
bortskaffe..Kontakt en fra bestyrelsen, hvis I gerne vil af med storskrald. Bestyrelsen vil
da vejlede jer i, hvordan dette kan foregå.
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.
Der står mange nyttige oplysninger på vores hjemmeside: www.jaegerhaven.dk

