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Kontakt vores viceværtservice

Årets generalforsamling 25. april 2017
Sæt allerede nu kryds i kalenderen, hvor generalforsamlingen starter kl. 19.00. Dørene åbnes kl.
18.00, hvor indskrivning og stemmesedler bliver
udleveret.

Cykelstativer
Alle blokke har nu fået de nye cykelstativer. Der
bør derfor ikke være nogen grund til at kæde sin
cykel eller andet fast i gitteret ved nedgangen til
kældrene.

Er der sprunget en pære i
opgangen? Er håndtaget til
nedgangen til din kælder
gået i stykker? Virker lyset
i dit tørrerum ikke? Vi er
alle med til at sørge for, at
vores forening holdes i
orden. Så kontakt vores
viceværtservice Sundby
Rengøring. Se kontaktoplysninger i opgangen.

Tømning af dagrenovation/sortering
Vores dagrenovation (madaffald) bliver tømt hver
tirsdag og fredag. Er der dog fyldt op i en affaldsstation ved din bolig, så find lige en anden, så
låget på containeren kan lukkes. Vi skal hjælpes
ad med at holde rotter og dårlig lugt væk.
Vores vicevært henstiller til at beboerne i Våren
sorterer deres affald i de containere, som er markeret med anvisning om, hvilken slags affald, der
skal smides i.

Plantekasserne i Våren
De 5 plantekasser
omkring området ved
Florensvej og
plantekummen foran
Sorrentovej 19-22 bliver
her i foråret beplantet af
Grøn Gruppe. Som et
forsøg, har Grøn Gruppe
fået lov til at plante
blomster og urter i
plantekasserne, som ved
samme lejlighed vil blive
shinet op med noget frisk
maling.

Cykelrydning i maj!
Vores vicevært sætter en rydning af gamle og
uvedkommende cykler i Våren. Der vil komme
opslag om tidsplan og hvordan det bliver gjort i
vores opgange.

Leje af ekstra kælderrum, carport og
garage
Har du brug for ekstra plads ud over dit eget kælderrum (forskellige størrelser til forskellige priser)? Vil du leje en carport (200 kr.) eller skrives
op til at leje en garage (750 kr.)? Så kontakt vores
administrator ved at sende en mail til gert@4b.dk

Bestyrelsen
Bestyrelsen har indkaldt de to suppleanter, da Ole
Sørensen og Susanne Winther er udtrådt af bestyrelsen.

www.vaaren2300.dk

