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Generalforsamling 2015 

Bestyrelsen takker for en god generalforsamling i december måned. Referat skulle 

være rundsendt til alle nu. 

Cykelstativer 

Cykelstativerne er nu næsten færdige i gården. Flere har måske oplevet at cyklen 

ikke sidder ordentligt fast i stativet – dette skulle være justeret nu. Stativer i buen 

foran porten opsættes meget snart. Vi afventer kommunens godkendelse for at 

begynde at sætte stativerne op på gadesiden. 

Aflåste tørrerum 

Vi har besluttet at køre et forsøg med 4 aflåste tørrerum – et i nærheden af hvert 

vaskeri. Hvis man er interesseret i dette, kan man henvende sig til viceværterne og, 

mod depositum, få udlevet en nøgle til et af rummene. Vi skal påpege at det IKKE er 

en opbevaring af tøj, og man skal sørge for at fjerne sit tørre tøj hurtigst muligt. 

Pas på væggene på trapperne 

Der er flere andelshavere som tager sin cykel med op i lejligheden. Dette er 

naturligvis i orden, MEN pas godt på væggene på vores pæne trapper som de fleste 

steder er nymalede. Tjek lige om du har efterladt sorte dæk-pletter, og fjern dem 

med vand og sæbe hvis uheldet er ude. Husk også at vi har flere cykelkældre i 

ejendommen. Husk ligeledes at være yderst opmærksom på væggene når du selv, 

eller håndværkere som du har hyret, slæber byggematerialer op og ned af 

trappeopgangene – der kan komme grimme mærker på de pæne vægge. 

Luk køkkendøren 

Det er ikke nyt at der er rotter i København – også i vores gård. Derfor husk altid at 

lukke døren ud til gården. 

Chip på hoveddøren 

Vi har som et forsøg fået installeret chips på hoveddørene, således at avisbude mm 

ikke skal ringe på længere. Det er et firma som kører aftalen. Vi skal dog informere 

om, at Bryggebladet ikke har råd til at være med i ordningen og derfor vil deres 

bude stadig ringe på. 

 

 



 

Affaldssortering 

Mange er rigtig gode til at sortere deres affald – men der er stadig plads til 

forbedring. Husk også at pap-containerne KUN er til pap (ikke papir og andet – og 

heller ikke beskidte pizzabakker) – og alt pappet skal FOLDES SAMMEN inden det 

smides i containerne. En folder om affaldssorteringen kan hentes hos viceværterne. 

Nye målere på radiatorerne 

Brunata har været ude og montere de nye målere på vores radiatorer som blev 

vedtaget på GF. Der kan være nogle grimme pletter hvor de gamle målere har 

siddet. Maling kan hentes hos viceværterne så man kan udbedre det selv. 

Forårsløg i plænen 

Der er sat nye forårsløg i plænen i gården. Nyd blomsterne – og fortæl børnene at 

man skal passe på dem  

 


