Juni 2018
Oprydning i cykelkældre

måned. Ønsker du at leje lokalet i dette tidsrum, kan
der sendes en mail til Erik: erik@sjoerup.com

Nu har gårdmændene fået ryddet op i vores
cykelkældre, og både cykler og diverse effekter vil
blive endelig fjernet i løbet af uge 24.

Nyt sand i sandkasser

Der er blevet fjernet rigtig mange cykler uden strips
og ikke mindst privat indbo fra cykelkældrene. Hvis du
savner din cykel eller andet privat indbo, kan dette
afhentes ved henvendelse til gårdmændene.
Vær opmærksom på, at privat indbo IKKE må
efterlades i cykelkældrene, men skal opbevares i dit
eget kælder / loftsrum.

Ledig lejlighed
Den ledige lejlighed C. J. Brandts Vej 13 A, som var
opslået i beboerblad maj måned, er blevet tildelt
Anders Leo Christiansen, som havde den største
anciennitet blandt ansøgere af hjemmeboende børn
(1981)

Ledig lejlighed
Den ledige lejlighed C. J. Brandts Vej 13 E, som var
opslået i beboerblad maj måned, er blevet tildelt
Philip Solsbæk Neira, som havde den største
anciennitet blandt ansøgere af hjemmeboende børn
(1998)

Beboerlokalet
Erik Hansen som administrerer udlejning af
beboerlokale holder ferie lukket juni, juli og august

Der er kommet nyt sand i vores sandkasser. Vi
opfordrer derfor til, at brugerne af sandkasserne får
lagt nettet på efter endt brug, så vi så vidt muligt
undgår efterladenskaber i sandkasserne.

Udendørsliv
I denne dejlige sommertid hvor vi kan være ude på
vores dejlige fællesarealer, vil vi gerne opfordre alle til
at tage hensyn til hinanden og rydde op efter sig på
fællesarealerne.
Husk også at undlade at placere grillstarter og
engangsgrill på asfalt eller græsplæne ved optænding
og efter brug, og ej heller at tømme brugte briketter i
affaldscontainerne.
Sørg for at nyde vores skønne grønne områder nu
hvor sommeren er kommet til landet, og vi ønsker alle
andelshavere en god sommer.

Bestilling af bioposer
Det er muligt at få udleveret bioposer hos
gårdmændene på hverdage mellem 8.00-14.30 ved
materialegården eller hos bestyrelsen tirsdage i lige
uger mellem 19.00 og 20.00.
Alternativ kan bio affaldsposer bestilles på
Københavns Kommunes hjemmeside:
www.kk.dk/bioposer
Bestyrelsen

Bestyrelsen træffes tirsdage i lige uger mellem kl. 19.00-20.00
Gårdmænd træffes dagligt mellem 7.00 og 15.00, fredag dog til 14.30 Claus Andersen tlf. 22 27 10 06 eller Michael Jensen 22 27 10 08
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