NYT FRA BESTYRELSEN SEPTEMBER 2021
Der afholdes ordinær generalforsamling mandag d. 25. oktober kl.18.30 i
Kildeskovshallen.
Mød op – der skal træffes vigtige beslutninger!
Bestyrelsen arbejder på at kunne fremlægge en helhedsplan for etablering af
containerplads og flere P-pladser, hvor der nu er garager og tørrestativ mellem blok 1 og 2.
Vi har/får behov for mange flere affaldscontainerne og parkeringspladser.
Bestyrelsens planer om nye vandrør i hele ejendommen med henblik på skift til 2- strengs
system, vil også blive fremlagt.
Mere om dette i indkaldelsen til generalforsamlingen.
Der skal i år vælges ny formand og der skal vælges nye medlemmer til bestyrelsen.
Overvej om du kunne tænke dig at stille op og have indflydelse på de spændende ting, der
kommer til at ske i Jægerhaven.
Som tidligere nævnt skal der foretages rensning af udluftningskanaler i baderum og
køkkener. Der skal være fri adgang til de originale luftkanaler fra lejlighederne.
Processen omkring rensningen af ventilationskanaler igangsættes snarest muligt for de
beboere, som har meldt tilbage til bestyrelsen. Det er stærkt utilfredsstillende, at der fortsat
er beboere, som ikke responderer på henvendelserne herom. Det er et fælles ansvar at
sikre et godt indeklima i bebyggelsen og derfor vil bestyrelsen gøre et sidste forsøg på at få
resten af beboerne med i processen ved at aflægge et besøg hos de beboere, der mangler
at afgive en melding. I den forbindelse vil det naturligvis også være muligt at drøfte de
konkrete forhold i lejligheden og de eventuelle følger af rensningen. Ligeledes vil
bestyrelsen personligt kontakte de ejere, hvis besvarelser giver anledning til yderligere
afklaring.
Pr. 1.10. skifter vi administrationsselskab til DEAS, som har udsendt information direkte til
alle ejerne.
Vær opmærksom på, at skakterne kun må bruges til restaffald, da bioaffald (madaffald) nu
skal sorteres særskilt. Vi forventer at lukke skakterne i indeværende år, hvorefter restaffald
skal smides i containerne på pladsen.
Det henstilles til at alle parkerer mest hensigtsmæssigt, at garagerne bruges til biler og at
varebiler parkeres udenfor området. - Helhedsplanen er desværre en mere langsigtet
løsning!
Hilsen
bestyrelsen
Henrik kæmper desværre stadig med problemer med skrald og fejlsortering –
LÆS på skiltene, hjemmesiden, de udleverede brochurer m.v. hvordan der skal sorteres! Det
tager alt for meget af Henriks tid, og containerne bliver ikke tømt, hvis der blot er den mindste
fejlsortering!
Der må ikke stilles storskrald nogen steder på ejendommen.
Vi vil stadig 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 Henrik eller
bestyrelsen
Har du spørgsmål til formanden/bestyrelsen bedes du henvende dig via kontaktfomularen på
hjemmesiden. Der står mange nyttige oplysninger på vores hjemmeside: www.jaegerhaven.dk
Vores Facebookgruppe er tænkt som et forum, hvor medlemmerne kan kommunikere indbyrdes.

