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Våravisen
Status på kloakrenovering
Som bekendt er virksomheden Kloakrotten i
gang med renoveringen af ejerforeningens
kloaksystemer.
Renoveringen følger, som det ser ud på
nuværende tidspunkt, den tidligere tilsende
tidsplan, hvor projektet forventes at skulle
afsluttes i december måned.
For at kunne overholde denne tidsplan, er det
nødvendigt at beboere respekterer skiltning
med PARKERING FORBUDT på enkelte
parkeringspladser.

Ydermere er det meget vigtigt at overholde forbud mod brug af faldstammer i de givne tidspunkter,
da dette vil blive til forsinkelse og øgede omkostninger for den enkelte beboer.
Overhold derfor skiltning i de givne tidspunkter.
Det er IKKE tilladt at bruge: køkkenvask, bad, toilet håndvask, vaskemaskine og
opvaskemaskine - alt hvor der løber vand til et afløb – så venligst det alvorligt!
Du bliver gjort opmærksom på ikke at bruge afløbet både per mail fra administrator, ophæng af
seddel i opgangen, du får en seddel i din postkasse brevsprække. Så der er ingen undskyldning for
ikke at overholde forbuddet i de 4-5 timer, som arbejdet foregår i din blok.

Carporte til leje
I øjeblikket er carport nr. 2, 3, 4 og 6 ledige. De kan lejes for 200 kr. om
måneden og du kan kontakte administrator Gert@4b.dk (Tlf.nr 33 11
52 00, kl. 9-12.30) og give besked om, hvilken carport du ønsker at
leje. Lejen for carporten opkræves sammen med fællesudgifterne.

Spar på strømmen og sluk lyset
Der ses desværre at være en del tændt lys i kældre og fælles
områder. Det opfordres stærkt til at alle slukker lyset efter sig,
og sparer på strømmen og energien. Når vi sparer på
strømmen er det til gavn for alle i ejerforeningen, og vores
miljø.
Spar derfor også meget gerne på lyset og strømmen generelt.
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Rydning under altaner

Det prioriteres højt i foreningen, at vores fælles
arealer ser flotte og præsentable ud til vores fælles
glæder og brug, hvormed det derfor ikke er tilladt at
opbevare grill, stole, borde og andet under altanerne.
Den 23. september 2018 vil alle genstande blive
fjernet under altanerne og smidt til storskrald, hvis det
ikke er fjernet forinden.
Der opfordres også til generel oprydning på de fælles
arealer, hvilket være sig legetøj, løbehjul osv. Hermed
også en opfordring til at sætte bord-bænke sæt
tilbage til de områder hvor de er blevet fjernet fra efter lån, så alle har mulighed for at benytte
dem.

Lån en frugtplukker
Snart er det højsæson for frisk solmodne bær og frugter, som vi alle har til disposition i vores
ejerforening. Hvis man ønsker at samle frugter fra træer der er lidt højere end det man kan nå, har
bestyrelsen en frugtplukker der kan lånes. Kontakt sker gennem Inger i Florensvej 10.

Kroge på opgangsdøre
Der er desværre blevet fjernet flere kroge fra foreningens kælder- og hoveddøre, som er en del af
vores fælles ejendom. Fjernelse af disse kroge betragtes som tyveri og vil blive politianmeldt.

Kontakt til bestyrelsen
Der har over tid været afholdt Åbent Hus hver 1. mandag i måneden, hvor beboere har kunne
henvende sig og tage en snak med bestyrelsen om løst og fast. Desværre har ingen benyttet sig at
dette tilbud de sidste tre gange, hvorfor bestyrelsen har besluttet at nedlægge ordningen, og at
kontakt sker via email: vaarensbestyrelse@gmail.com eller smid en besked med navn og adresse i
postkassen Florensvej 6, kld.

Sortering af aﬀald
I ejerforeningen har vi alle sorteringsenheder som
kommunen faciliterer, hvilket gør det muligt for alle
beboere at sortere deres aﬀald.
Sortering af aﬀald muliggør genanvendelse af materialer,
og er en af de bedste muligheder for at skåne miljøet og
klimaet.
Hjælp meget gerne hinanden - og jer selv - ved at sortere
aﬀald.

