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En venlig påmindelse om brugen af storskraldsrummet
Vi oplever desværre igen, at der bliver sat byggeaffald i storskraldsrummet. SFG har nu 
sat en seddel op på døren ind til rummet om, hvad man må og ikke må sætte i 
storskraldsrummet. 

Vi kan også lige tage den her for en god ordens skyld: alt puds, mursten, lecablokke, 
beton, toilet, porcelænshåndvaske m.m. skal du selv afskaffe til en genbrugsplads. Kort 
sagt: bygger du om, skal du selv bortskaffe affald. Til gengæld må du gerne sætte 
træplader til storskrald, men er de over 2 meter, skal de skæres over.

Legepladsen har haft sin årlige inspektion
Hvert år har vi en inspektion af legepladsen. Rapporten fra i år ser rigtig fin ud, og de 
ganske små ting, der blev markeret, er Michael ved at udbedre.

Facadeudbedringens første skridt
Vi har i samarbejde med vores rådgiver valgt Einar Kornerup som entreprenør til 
pilotprojektet. Der vil snarest blive udført de første tests på vores gesimsbånd, hvorefter 
der skal vurderes, hvilken udbedring der "virker", og som skal gennemføres på alle 
bånd.

Opdatering om altanprojektet
Altantilmeldingerne er sendt videre til vores rådgiver fra AI og vores administrator. 
Rådgiver er langt med ansøgningsmaterialet til kommunen, og vi opdaterer her i 
nyhedsbrevet, når der er nyt.

Beboerforslag til generalforsamling 2020
Den årlige generalforsamling afholdes d. 23. november. I vil modtage en officiel 
indkaldelse senest 14. dage før. 

Andelshavere skal være velkomne til at komme med forslag til afstemning. For at 
forslagene har formalia på plads og er klar til afstemning på GF, har Bent-Ove Feldung 
fra vores ejendomsadministration været så venlig at tilbyde sin sparring. Han kan 
kontaktes på bof@homannlaw.dk. De beslutningsparate beboerforslag skal sendes til 
bestyrelsen senest 1. november.

Da der stadig er coronarestriktioner, må vi maks. samles 50 personer, hvorfor vi 
opfordrer folk til kun at komme én fra hver husstand og evt. bruge fuldmagter.

De bedste hilsner, 
Bestyrelsen 




