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Overgang til nyt låsesystem starter nu!
Under halvdelen af andelshavere valgte, at komme forbi kontoret i de tre dage der var længe 
åbent til at få de nye nøglebrikker. Derfor måtte Ronnie og Kevin tage torsdag aften i brug og 
gå rundt og ringe på hos de af os, der ikke havde afhentet sine brikker. De mange timer, gav 
ikke så stort udbytte igen, men vi hverken kan eller skal udskyde udskiftningen til efter 
sommerferien, pga. manglende afhentning af nøglebrikker:

Så sæt din brik i dit nøglebundt!
Udskiftningen starter på mandag den 21 juni!

Arbejdet kommer til at foregå i hele uge 25, og låsesmedende holder i gården med deres 
arbejdsvogn i perioden, så arbejdet foregår så nemt og hurtigt for alle parter.

Skal du have ekstra brikker bliver du kontaktet direkte, når de er klar, i løbet af uge 25.

Fester i gården og i andelen
Vejret er godt, ferieperioden starter snart, og gården bliver benyttet. Dog har vi haft et par 
gange, hvor stemningen bliver for god – for de andre andelshaver der ikke er inviteret med til 
festen. 

Så skru ned, når du får en henvendelse om dette. Hvis du henvender dig, så gør det i en 
ordentlig tone. Bestyrelsen modtager som altid, gerne forslag til ændringer af vores husorden,
f.eks. om brug af fællesarealerne.

Klistermærker til affaldssortering
Et bestyrelsesmedlem har skaffet klistermærker, som du kan sætte på dine egne 
affaldssortering i din andel. De er uddelt sammen med dette nyhedsbrev.

Rotter i gården
En del har meldt at de har set rotter i gården. Rottefængeren var forbi i mandags og sætte 
ekstra fælder op. Vi har kontakt til naboforeningen, da de også har et stigende rotteproblem, 
her i varmen.

• Hold døren til bagtrapper lukket!

• Brug alle skraldecontainerne – Viceværterne ser gentagende gange, at en 
skraldecontainer  ikke kan lukkes, selv om de andre ikke engang er 1/3 fyldt!

• Ryd op efter brug af grillen, skrald skal smides helt ud i skraldecontainerne

• Rengør grillen ordentlig inden brug – for din egen sundheds skyld.

Bestyrelsen og viceværterne


