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Håndværkerliste

Isoleringsprojektet (budget B) blev ved genfremsættelse nedstemt, og generalforsamlingen besluttede, at bestyrelsen skal arbejde videre med et
andet isolationsprojekt.
Bestyrelsen 2017-2018: Colette Albright (Fmd) Inger Larsen - David Brasholt - Morten Holm Juhl
Suppleanter: Bettina Rodian Lundshof og Ida
Lindhardt

Bestyrelsen har udarbejdet en håndværkerliste,
som er en liste over de håndværkere, som
bestyrelsen bruger i det daglige vedligehold i
Våren. Håndværkerne er derfor bekendte med
vores bygning og lejligheder, og bestyrelsen har
tillid til at de vil yde beboere, som rekvirerer dem
til private jobs, en god service til en god pris. Se
listen på foreningens hjemmeside
www.vaaren2300.dk

Hundehold og- luftning

Frugtplukker

Bestyrelsen minder om, at hunde
(beboende såvel som besøgende)
skal holdes i snor, og at
hundens efterladenskaber
skal i pose og smides
ud.

Bestyrelsen har investeret i en ny frugtplukker,
som kan lånes ved henvendelse til Inger i Florensvej 10, st. tv.

Fugtprojektet er afsluttet
De to pilotprojekter vedrørende fugtrenovering,
som blev lavet i foråret i blokkene Sorrentovej 1719 og Florensvej 17-19 er afsluttet og bestyrelsen
har sammen med PJP og entrepenøren lavet af
afslutningsforretning.
Skulle der opstå problemer i nogen af de to blokke, bedes beboerne henvende sig til bestyrelsen
eller administrator hurtigst muligt, da vi skal afklare om problemet er opstået i forbindelse med
fugtprojektet. Bestyrelsen vil efter sommerferien
have et møde med PJP om fugtprojektet og det
videre forløb.
I forbindelse med fugtprojektet er det konstateret,
at vore kloakker og brønde er i bedre tilstand end
ventet.

Opsætning af diverse
Det er forbudt at opsætte nøgleboks på foreningens område. Bokse, der eventuelt er sat op, vil
blive fjernet. Dette gælder også andre ting opsat af
privatpersoner på foreningens ejendom.

Nye kroge på opgangsdørene
Bestyrelsen har ladet opsætte nye kroge i opgangsdørerne for at undgå, at vore nye måtter
bruges som dørstoppere. Krogene må ikke fjernes,
da det dette ellers vil blive betragtet som hærværk
og tyveri.

Åbent Hus – mandag 4. september
Bestyrelsen holder åbent husr mandag den 4. september, kl. 19.00-19.30.
Som vanligt kan du ved hastesager kontakte vores
administrator, Gert@4b.dk, som vil kontakte bestyrelsen, hvis der er brug for det.

www.vaaren2300.dk
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med firmaet ”Kloakrotten” og se, hvordan vi kan
gøre Våren så ”rotte-fri” som muligt.

Cykelparkering
Cykler/ladcykler
må ikke henstå
fastlåste til cykelstativer eller kældergitre. Disse
cykler/ladcykler vil blive fjernet af viceværten.

Begrønning af Våren
Det lille trekantede bed ved siden af Sorrentovej
17–19’s gavl er blevet ryddet for ukrudt og vil
senere i år blive tilplantet med rabarber og hindbær. Der er plantet mynte ved gavlen af samme
blok.

Ny affaldssortering
Bestyrelsen arbejder
sammen med Københavns Kommune på at
få implementeret den
nye affaldssortering,
som betyder, at kommunen nu også ønsker,
at vi sorterer vores husholdningsaffald. Bestyrelsen vil finde den
bedste løsning for beboerne under de givne
omstændigheder.

Hjertestartere
I forbindelse med at der opsættes hjertestartere i
foreningen i løbet af efteråret, videregives oplysningen om kampagnen
“Danmark Redder Liv”
der udbydes af bl.a. Region Sjælland. Kampagnen
opfordrer interesserede
frivillige til at tage et 8 timers kursus i livreddende førstehjælp, til gavn for samfundet. Man kan
læse mere om kampagnen på www.redderliv.dk
Silja Hansen, Florensvej 10, 1.tv. promoverede
forslaget om foreningens indkøb af hjertestartere
på den ordinære generalforsamling, hvor generalforsamlingen bestemte, at der skulle indkøbes to.
Silja tilbyder at instruere interesserede i brugen af
hjertestartere, som monteres to strategiske gode
steder af foreningen, hvor man hurtigt kan komme
til dem. Henvendelse kan
ske til Silja ved
at lægge en seddel i hendes
postkasse med
navn og telefonnummer.

Vårens varmeanlæg
Varmeanlæggene i alle blokke er blevet gennemgået, og det blev konstateret, at nogle målere og
fedthaner skal udskifte. Derudover er bestyrelsen
ved at indhente tilbud på andre problemer ved
anlæggene, som er nødvendigt at få lavet.

Rotter i Våren
I juli måned blev
skadedyrsbekæmpelsen tilkaldt til at
bekæmpe rotterne,
som havde taget bo
udenfor Sorrentovej 20. Bestyrelsen
vil efter sommerferien tage møde
www.vaaren2300.dk

