September 2018
Henstilling af storskrald

Cigaretskodder

Vores gårdmænd oplever i stigende grad, at der
bliver efterladt private effekter – så som reoler,
sofa o. lign. på foreningens fællesarealer. Vi må
indskærpe, at det ikke er tilladt at efterlade
effekter og storskrald på fællesarealerne. Der
opstilles jævnligt container til storskrald og
derudover er det muligt at låne foreningens trailer
ved henvendelse til gårdmændene.

Venligst tænk dig om hvor du smider dit cigaretskod! Vores flittige gårdmænd bruger unødig tid på
at samle cigaretskodder op fra fortov, gårdarealer
samt lyskasser. Gårdmændene kan på deres
morgentur rundt på ejendommen samle ca. 200
skodder op…!

Bestyrelsen vil snarest bestille container til
storskrald som vil blive placeret ud for På Bjerget
2

Nu nærmer vi os tiden med blæsevejr og regn,
vær derfor opmærksom på om loftvinduer og
kældervinduer er lukket så vi undgår vandskader.

Oprydning på fællesarealer

Beboerblad

Vi har løbende skrevet i beboerbladet og
opfordret til, at få ryddet op på fællesarealer. I
den forbindelse, har andelshavere i opgange, på
eget initiativ, arrangeret fælles oprydningsdag i
kælder og på loft. Bestyrelsen hilser sådan et
arrangement velkommen, og håber at det kan
inspirere andre andelshavere til at gøre det
samme.
Som alle jo ved, er det ikke tilladt at have
private effekter stående på fællesarealer:
tørreloft, loft- & kældergange, hoved- &
køkkentrapper m.m.

Fremover vil beboerblad blive sendt på mail. De
beboere der har fået dispensation for elektronisk
post vil stadig modtage beboerbladet i
postkassen.

Tagvinduer

Bankospil
Så er der bankospil igen – nye friske
andelshavere har taget initiativ til at stå for
foreningens traditionelle bankospil – TAK.
Der vil blive afholdt sæsonens første bankospil i
beboerlokalet torsdag den 4. oktober fra kl. 19.00
Bestyrelsen
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, Michael Jensen tlf. 22 27 10 08

