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Generalforsamling
På vores hjemmeside ligger nu et underskrevet regnskab og referat. Hvis du vil have 
dokumenterne på papir, så skriv til info@ab-valkyrien.dk så kommer det i din postkasse.
Der bliver også hængt et referat op i opgange og ved porten.
Den nyvalgte bestyrelsen er også så småt ved at tage fat, på alle de opgaver der venter i 
2023.

Fibernet
Der sker meget på dette område og bestyrelsen har samtaler med en leverandør, der vil 
kunne tilbyde en udbyder neutralt  løsning. Dette vil fungere på samme måde, som når man 
køber elektricitet, dvs. vi kan som andelshaver selv vælge hvem der levere internet via fiber. 
Vi beholder selvfølgelig vores ”gamle” YouSee/TDC antennekabel. Der kommer mere nyt om 
dette i 2023.

Varme og spar på energien – med omtanke
Der har været talt meget om at vi skal sparre på energien, så vi har samlet lidt gode råd.

• I gamle bygninger som vores, skal man ikke skrue så meget ned, at man kommer 
under 19 grader, men helst holder rummene på 20 grader.

• Sørg for at bruge alle radiatorer i hele andelen.
• Luft ud en til to gange om dagen – luk for varmen og åben op i kort tid så væggene ikke

når at blive kolde. Hvis man ikke lufter ud, bliver indeklimaet dårligt og i øvrigt meget 
fugtigt og det gør det dyrere at opvarme andelen.

• Sikre at dine radiatorere er ordentlig udluftet! Skriv til vores vicevært (Johnny) hvis du 
vil have hjælp og en nøgle til det:
vicevaert@ab-valkyrien.dk

Tørrelofter – tørresnore
På generalforsamlingen blev det nævnt fra flere, at der var tørresnore der var faldet ned. 
Derfor gik viceværteren på loftet efter generalforsamlingen. Ja, der var tørresnore der var 
faldet ned, men det skyldes bla. at en eller flere andelshavere har valgt at klippe dem ned, for
at stjæle den bardunstrammer der sikre, at tørresnorer kan hænge stramt.

Dit juletræ
Julen varer lige til påske! Men det gør
juletræet ikke! Aflevere det i det
markeret område.

• Træet skal være uden pynt.
• Der må ikke være fod på træet
• Maksimal højde på træet skal være 120
cm.
• Der kommer en målepind på 120 cm,
så du kan se om træet er for højt.
• Lån en sav af viceværten, hvis det er
for højt.
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Affaldshåndtering og rygning
Vores vicevært bruger en del tid på at flytte glas og pærer, der bliver sat forkert i vores 
skraldeskurer. Og på det seneste, også affald det bliver smidt i de forkerte containere. Det 
betyder at renovationen kan nægte at tømme vores containere før affaldet er sorteret!
Glas/farligt affald/pærer/osv skal aflevere i glascontainere og farligt-affald skabet der er 
placereret ned mod Sigynsgade – se kortet.
Nogle få vælger også at sætter også affald på jorden, hvorfor ved vi ikke? Smid det i restaffald
hvis du er i tvivl. Aflever det på den lokale genbrugsplads hvis du mener at andre kan få 
glæde af det.
Kig også på de nye vejledninger, der hænger over de enkelte containere.

Ikke alle rygere, benytter de to askebærer der er sat op ved skraldeskuerne, der hvor der 
tidligere stod askebærer på jorden.

Der bliver skodet ved dørerne og ud af vinduerne, og det er ikke i orden!

Glædelig jul og godt nytår
Viceværten og bestyrelsen


