Januar 2021
Generalforsamling

I containeren kan man placere indbo af diverse typer,
men husk: Ikke byggeaffald og kemikalier!

Vi agter at holde den næste ordinære
generalforsamling i Andelsboligforeningen På Bjerget
onsdag den 17. marts 2021 kl. 19.00 i
Dansekapellet, Bispebjerg Torv 1. Altså samme
sted og efter samme skabelon, som vi med otte
måneders forsinkelse holdt den seneste
generalforsamling.

Og så skal det også bemærkes, at containeren ikke
må overfyldes. Hvis den er læsset op over kanten,
kan vi risikere, at kommunens folk ikke vil tage den
med, og så bliver det til en ekstra udgift for
foreningen!

Det vil sige, at vi må regne med, at der er begrænset
plads, så andelshaverne vil blive opfordret til kun at
møde med èt medlem pr. husstand og gerne benytte
sig af fuldmagter. Dette gælder, medmindre de
nuværende restriktioner bliver lempet eller ophævet
inden den 17. marts. Formel indkaldelse til
generalforsamlingen vil blive udsendt med det
lovformelige varsel.

Tagudvalget træder i karakter
På den seneste generalforsamling blev det vedtaget
at gå i gang med et pilotprojekt angående fornyelse af
tag og tagetage på det såkaldte havehus i den store
gård. Vi efterlyste i den forbindelse også
andelshavere, som vil gå med i et tagudvalg. Det har
båret frugt, således at vi nu har fået nedsat et udvalg
med næstformand Gitte som tovholder.

Orden på fællesarealer!
Selv om kampagnen vedrørende oprydning på
trappeopgange og andre indendørs fællesarealer p.t. er
sat lidt på stand by, så det stadig relevant at holde
fællesarealerne fri for diverse genstande. Det er et krav
fra brandmyndighederne, så derfor går det altså ikke at
fylde trappeopgange, kælderhalse m.v. op med skotøj,
spande og alt muligt andet, som vi ser det nogle steder.
Husk at holde de indendørs fællesarealer ryddet!

Anerkendelse fra Arbejdstilsynet
Arbejdstilsynet har efter et uanmeldt besøg i
december tildelt foreningen en grøn smiley. Det
indebærer, at forholdene er i orden. Det tager vi som
en cadeau, ikke mindst til vores to ansatte, Claus og
Niels!

Container i februar
Der er bestilt container til perioden fra torsdag den
18. til mandag den 22. februar. Den vil blive placeret
ud for På Bjerget nummer 4.

Bestyrelsen
www.abpaabjerget.dk
E-mail: bestyrelsen@abpaabjerget.dk

Bestyrelsen træffes tirsdage i lige uger mellem kl. 19.00-20.00
Ejendomsfunktionærerne Claus (Tlf. 2227 1006) og Niels (Tlf. 2227 1008) kan træffes dagligt mellem 7.00 og 15.00, fredag dog kun til 14.30.

