Marts 2018
Affaldssortering
Ledig lejlighed
Den ledige lejlighed, som var opslået i beboerblad
februar måned, er blevet tildelt Cira Beenfeldt og
Dennis Bryde Hansen, som havde den største
anciennitet blandt de ansøgte, fra 2007.
Den lejlighed som Cira og Dennis flytter fra, vil snarest
blive udloddet i beboerbladet.

Hundeluftning
Bestyrelsen har endnu en gang modtaget
henvendelser fra andelshavere, som har set
hundeejere i foreningen lufte deres hunde på
foreningens fællesarealer. Vi vil igen gøre
opmærksom på, at det ifølge foreningens
husorden ikke er tilladt!
Hærværk på låse

Foreningen har nu haft bio affaldssortering i ca.
½ år, og vi må sige, at der er rigtig mange som
har taget godt imod dette initiativ, som
Københavns Kommune har indført.
Dette har resulterede i, at vi har kunne fjerne
nogle af de containere til almindelig renovation,
samt udskifte plastcontainere til nogle større hvor
det har været nødvendigt. Vi vil forsat løbende
tilpasse de forskellige typer renovations
containere, i takt med at vi alle bliver endnu
bedre til at sortere alt vores affald – TAK
Dødsfald
Det var med stor sorg, at vi modtog beskeden
om, at tidligere bestyrelsesformand for vores
forening, Erik Hagemann var sovet ind, efter 1
års tids sygdom, søndag den 11. februar 2018.

Bestyrelsen er blevet kontaktet af beboere i en
opgang, som oplevede, at der var blevet begået
hærværk på deres låse. Vi vil i den forbindelse
opfordre alle til at være opmærksom på
mistænkelig adfærd i vores ejendom.

Erik Hagemann var gennem en lang årrække
medlem af aktivitetsudvalget, og medlem af
bestyrelsen, hvor Erik fungerede som formand i
mere end 10 år.

Generalforsamling

Ære være Erik Hagemanns minde.

Husk at der afholdes ordinær generalforsamling
torsdag den 22. marts fra kl. 19.00 i TK´s
Ungdomsgård.

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

