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Altanplaceringer
Tak til alle dem, der svarede på vores spørgeskema. Vi er sammen med altanudvalget ved at få styr på kommentarerne 
og beboere, som er tilmeldt altan vil blive kontaktet for den endelige bekræftelse af placering.
Hvis du ikke er tilmeldt altan, men ønsker det, så skriv til bestyrelsens mail så hurtigt som muligt!

Facadesagen
Vi har siden efteråret været igang med et pilotprojekt på “Fasadesagen”, som har til formål at finde en god løsning til 
reparation af gemisbåndene. Derfor kan der flere steder på vores facade ses større revner (lavet med vilje), som skal 
forsøges at repareres med det korrekte materiale. Desværre har projektet vist sig sværere at løse end først antaget og 
er derfor endnu ikke afsluttet. Vores samarbejdspartnere arbejder på at finde den bedst mulige løsning og gentoptager 
arbejdet snarest.

Ændring af navneskilt bliver en beboerudgift
Skal du have udskiftet/ændret dit navneskilt på dørtelefon og postkasse? Så kommer det nu til at koste 100,- pga. 
stigende udgifter og administrationsomkostninger. Beløbet vil blive trukket over boligafgiften.

Forbedring af byggeansøgningsproces
I bestyrelsen ønsker vi at gøre byggeansøgningsprocessen mere gennemskuelig. Har du selv 
oplevet udfordringer, mangel på informationer på hjemmesiden eller noget, du ville ønske 
bestyrelsen havde gjort dig opmærksom på? Så skriv endelig til os!

Fokus på ulovlig fremleje
Vi har den seneste tid opdaget flere eksempler på ulovlig fremleje. Vi er derfor ved at skærpe vores 
indsats med tilsyn, da vi i bestyrelsen – udover at skulle forholde os til vedtæfterne om fremleje, 
som de fremgår af § 12 i vores vedtægter – er af den overbevisning, at ...

Prisen på ekstern venteliste stiger
Grundet stigende administrationsomkostninger hos Waitly, vil prisen for ekstern venteliste stige til 
150,- i 
2022.

Mangler du de grønne bioposer?
Vi har et stort lager af dem på ejendomskontoret. Kom forbi og hent en rulle eller 5 i næste 
kontortid.

Nej til hunde i gården
En venlig påmindelse om, at hunde ikke må være i gården, jf. §6 i vores husorden.

Husk at rydde op efter dig selv
Det er ved at blive sommer, og gården bliver brugt flittigt. Det er skønt. Husk at rydde op efter dig 
selv, det gælder også på legepladsen, så gården fortsat er et rart sted at være for alle.

De bedste hilsner
Bestyrelsen




