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Status på omfugningsprojektet
Omfugning af vores ydermure er nu godt igang med første del af de tre faser. I
første omgang er arbejdet i gang i de fire blokke længst ude mod
Backersvej, hvor to blokke allerede er afsluttet og godkendt, mens
arbejdet i de to yderligere blokke i første fase, er godt igang. Første
fase forventes afsluttet i slutningen af juni. Anden etappe af
omfugningsprojektet forventes at igangsættes inden kort tid.
Mere info omkring dette er sendt ud via email til alle
beboere.

Kælderrum til barnevogne
Der er en del barnevogne i ejerforeningen der fylder i cykelkældrene, hvor de tager en del af den
plads der kun bør være til opbevaring af cykler.
For at der kan være plads til alle parter, stilles der nu et par af de kælderrum til rådighed som
findes ved ydertrappen til kældrene. Her vil barnevogne og ladcykler kunne stå uden at tage for
meget plads.
Hvis man har en barnevogn eller ladcykel i cykelkælderen, skal man skrive til bestyrelsens mail på
vaarensbestyrelse@gmail.com for at få koden til hængelåsen på kælderrummene.
Rummene er tilgængelige i alle blokkene.

Cykeloprydning i ejerforeningen
Igen i år foretager ejerforeningen en oprydning af cykler, for at sørge for at der
vedbliver at være plads i cykelkældre og cykelstativer, til de cykler der bliver
brugt. Cykeloprydningen foregår på den måde, at der bliver påsat én blå
strips cykler, barnevogne og legetøj, hvilken skal fjernes og smides til
plast, såfremt genstanden ikke skal afhentes til politiauktion.
Oprydningen vil blive foretaget d. 21. juni 2019

Cykler i cykelstativet
De udendørs cykelstativer forbeholdes at blive brugt til cykler der
anvendes i

det daglige, da cykelstativerne ikke skal anvendes til opbevaring. Cykler der

ikke bruges i det daglige henvises til cykelkældrene!
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Oprydning på udearealerne
Det er ved at være sommertid, og sæsonen for brug af
udearealerne står for døren. Det er derfor vigtigt, at vi
sammen hjælpes ad om at holde udearealerne
opryddede og gangarealerne helt fri fra genstande af nogen art. Efterladt legetøj vil
blive fjernet!

Lukning af brænddøre
Alle døre fra kældergangen ud mod opgangene er brænddøre, og skal derfor
holdes lukkede!

Bestyrelsens medlemmer
På generalforsamlingen d. 21. maj var Inger Larsen og David Brasholt på valg, og begge
bestyrelsesmedlemmer blev ved samme lejlighed genvalgt. Der blev ligeledes valgt to nye
suppleanter.

Bestyrelsens sommerferie
Sommeren står for døren, og i denne forbindelse holder bestyrelsen sommerferie. Perioden for
sommerferien går fra 1. juli til slutningen af
august.

På bestyrelsens vegne - vi håber alle
beboere i Vaaren får en dejlig sommer!

