Maj 2018
Oprydning i cykelkældre
Ledig lejlighed
Så er det blevet tid til at vi igen får ryddet op i vores
cykelkældre. Derfor vedlægger vi hermed
5 stk. strips som skal påsættes de cykler, som ikke
ønskes fjernet. Alle cykler uden strips vil blive fjernet
den 28. maj og disse vil blive placeret i den store
gård ved kastanjetræerne, hvorfra de vil blive endelig
fjernet efter 14 dage.
Stripsen på de brugbare cykler, må tidligst fjernes
den 30. juni. Skulle man mod forventning have brug
for flere strips, kan disse udleveres ved henvendelse
til bestyrelsen.
Husk at der kun må stå cykler i cykelkælderne, alt
andet vil blive fjernet af gårdmændene.
Da vi de senere år har fået stadig flere cykler i
foreningen, er det blevet særligt vigtigt at få ryddet
kraftigt op i vores cykelkældre, så der er plads til alles
cykler og på den måde begrænse mængden af cykler
i gårdene…!

Den ledige lejlighed, som var opslået i beboerblad april
måned, er blevet tildelt nuværende andelshaver Emilia
Scharling, som havde den største anciennitet blandt
ansøgerne. (2016)
Derfor sættes nu følgende lejlighed til salg:
Beliggende:
C. J. Brandts Vej 13E st. tv.
Størrelse:
34,5 m 2.
Husleje:
kr. 1.849,24 pr. måned.
Andelsværdi: kr. 387.916,62
- Hertil kommer forbedringer
Overtagelse:

pr. 1. juli 2018

Ansøgning på den ledige lejlighed skal være
bestyrelsen i hænde senest
mandag den 29. maj 2018.

Container

Andelen sælges efter anciennitet til:

Den seneste container blev hurtigt fyldt op, derfor vil
der blive opsat container ud for På bjerget 4, onsdag
den 9. april, og containeren vil blive afhentet mandag
den 14. april.
Husk at der ikke må komme bygge- & haveaffald i
containeren, og at der IKKE må stilles storskrald
ved siden af containeren!

1.
2.
3.
4.

Andelshavere
Myndige hjemmeboende børn
Myndige udeboende børn
Myndige børnebørn

Emilia kan kontaktes på mobil 60772960 for aftale om
syn af lejlighed

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

Ledig lejlighed

Grundtvigskirkes sommerfest

Bestyrelsen har fået til opgave at sælge følgende
lejlighed.
Beliggende:
C. J. Brandts Vej 13A st. tv.
Størrelse:
38 m 2.
Husleje:
kr. 1.946,90 pr. måned.
Andelsværdi: kr. 427.270,48
- der er fradrag for kr. 42.200 der skal fratrækkes.
Overtagelse:

pr. 15. juni 2018

Ansøgning på den ledige lejlighed skal være
bestyrelsen i hænde senest
mandag den 21. maj 2018.
Andelen sælges efter anciennitet til:
1.
2.
3.
4.

Andelshavere
Myndige hjemmeboende børn
Myndige udeboende børn
Myndige børnebørn

Lejligheden kan besigtiges tirsdag d. 15. maj mellem
19.00 og 20.00 ved henvendelse på foreningens
kontor.

Lørdag den 2. juni 2018
Programmet i år bliver som følger:
Kl. 09:00 Morgenkaffe for hele pladsen
Kl. 09:00 Morgenjazz med Jacob Artveds Kvartet
Kl. 10:30 Kagekonkurrencen ”Den store Bagedyst”
Kl. 11:00 Børneteater Stjerneteatret, instrueret af
skuespiller Julie Alyk
Kl. 12:00 Orgelkoncert for børn i kirken
Kl. 12:30 Amanda Oppermann (tidl. Dansekapellet)
optræder med naturdans.
Kl. 13:00 Sparrow Dance spektakulær- og artistisk
rappellen ned fra kirkens tårn .
Kl. 14:00 Modeshow på plænen Der vises tøj som er
Upcyclet og Redesignet
Kl. 14:30 Koncert med Daimi og Louisiana Jazz Band
Kl. 16:00 Tak for en god fest!

Der er mulighed for at leje en stand til
loppemarked. En stand koster kr. 300,- Der er
ligeledes mulighed for at leje borde og stole.
Bord (180 x 75 cm.) koster kr. 60,- pr. stk. og stol
koster kr. 20,- pr. stk.
Henvendelse til Gitte Blom Christensen på
mobil 81 61 00 00 for bestilling af
stand/bord/stole

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

I forbindelse med sommerfesten, vil der blive
opsat container til storskrald.

Tyveri fra cykelkældre
Bestyrelsen har fået oplyst, at andelshavere har fået
stjålet deres cykel fra en af cykelkælderene.
Det er vigtigt, at vi alle husker at låse
cykelkælderdøren efter brug, så vi undgår disse
tyverier…

Bestyrelsen
Telefon: 3581 1883
www.abpaabjerget.dk
E-mail: bestyrelsen@abpaabjerget.dk

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

