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Alting har en ende – selvom om vi har to
Viceværterne stopper efter mange år.
Ronnie og Kevin har vi haft glæde af i mange år, men intet varer forevigt. De var begyndt at 
hviske til bestyrelsen, at på et tidspunkt ville de nok stoppe efter næste 10 år som vice-
værter – og nu sker det så.
De stopper med at at være viceværter pr. 1. juli 2022.
Vi har taget en gammel kending, som mange kender i forvejen, nemlig Johnny, ind som 
vicevært. Johnny var faktisk stoppet, han vil dog gerne give en hånd med at holde vores 
foreningen til den standard vi er vant til, og han kender os og vores fælles ejendom. Der vil 
komme ændringer i dagligdagen for os andelshavere, hvordan viceværten fungere.

Viceværterne holder grill eftermiddag den 15. juni
Ronnie og Kevin vil gerne sige pænt farvel, og det sker onsdag den 15. juni fra kl. 1400 til 
1730 i gården. Der bliver budt på lidt fra vores grill og lidt at drikke. 
Så der hverken er for lidt eller formeget, giv besked til Ronnie og Kevin om du/I kigger forbi 
på: vicevaert@ab-valkyrien.dk

Husk at lukke vinduerne
Hvis du åbner et vindue, så husk at sætte
hasper på. Og ikke mindst! 

Husk at lukke det igen. 
Vores forsikring dækker ikke vandskade efter
et åbent vindue eller hvis det bliver rykket ud
af hængslerne.

Forslag til generalforsamlingen?
Som altid, kom gerne i god tid med forslag til
bestyrelsen, der evt. skal med på vores
generalforsamlingen.

Yderlig brandsikring i
ejendommen
Efter storbranden i Vanløse, er bestyrelsen
begyndt at gå vores bygning igennem for ting
vi kan gøre, for at forbedre vores fælles
sikkerhed. Dette gøres i samarbejde med vores
rådgivere. Vi får nu sat brandalamer op på for-
og bagtrapper.

Udvalgte faldstammer er gennemgået
Vi har fået kigget udvalgte faldstammer igennem indvendigt. Snart får vi en status ud fra de 
film og fotos der er taget inde i faldstammen.

Det hele gik en del nemmere, da vi i forbindelse med tagrenoveringen har fået etableret 
adgangen til toilet faldstammerne direkte fra loftet. Rapporten skal bruges til at planlægge 
renoveringen af vores snart 100 år gamle faldstammer på toiltterne.
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