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Nye forbrugsmålere på vand og varme fra Brunata
Så er det i næste uge det hele går i gang. Hvis du ikke er hjemme, så husk at få lavet en aftale om 
aflevering af nøgle til viceværterne eller andre andelshavere i din opgang.

Gør det hellere i dag end i morgen!
Hvis du aflevere nøglen til viceværten, så skriv andelsnummmeret og kun andelsnummeret på.

Gennemgang af fælles installationer
Samtidig med at vi får sat nye målere op, vil vi få lavet en status/vedligeholdes plan for vores fælles 
installationer. Det drejer sig om el/vand/varme. 

Som nævnt i sidste nyhedsbrev, vil de samtidig med Brunata gå ind en nogle af andelene for at se 
tilstanden på vores fælles installationer. Bemærk, at det ikke er dine installationer der er fokus på, men
fælles rør/radiatorer/osv. 

Deres raport vil blive brugt til at planlægge evt. fremtidigt vedligeholdsarbejde i vores forening.

COVID-19
Som andelshaver kan vi selvfølgelig stadig mødes med bestyrelsen, hvis der er brug for en snak – den 
slags skal COVID-19 ikke stoppe.

Det man gør, er at man skriver til bestyrelse, så aftaler vi en tid på kontoret. Det har fungeret rigtig 
godt, da vi har tid til at få talt sagen godt igennem og ikke være begrænset af åbningstider på et åbent
bestyrelsesmøde. Det er nok nogle af de ting, vi i bestyrelsen skal have set på mht. erfaringer fra 
nedlukningen.

Sommerferie
Sommerferien er ved at gå i gang. Det betyder at der ikke er noget åbent bestyrelsesmøde i juli. Jer der
har gang i et salg/overdragelse aftaler vi direkte et tidspunkt med. Hvis der er noget andet der presser 
sig på, så kontakt endelig bestyrelsen.

Gården
Husk at stille bænkene tilbage på plads, hvis I har flyttet dem – de skaber genere for andre 
andelshavere og besværliggør viceværternes arbejde. 

Tænk også på, de andelshavere der bor der hvor I flytter bænken midlertidligt hen, det er ikke alle der 
har ferie og nogle har et arbejde de skal op til – så lyt til hinanden og sig fra hvis støjen genere.

Vi opfordre alle til som udgangspunkt ikke at flytte bænkene, hvis problemet ikke løser sig selv henover
sommeren, må vi gå tilbage til at sætte bænkene fast igen.

Der er bestilt en ny plade til grillen, da den ene er gået i stykker.

Bestyrelsen og viceværterne ønsker alle i vores forening en rigtig god sommer


