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Renovering af ventilation 
Kanalerne skal lukkes for at undgå at der 
laves støvskader under rensningen. Du skal 
derfor sørge for, at der er fri adgang til venti-
lationskanalerne på toilettet og i køkkenet og 
at der er ryddet for løse genstande under 
kanalerne. 
     Det er vigtigt at der er adgang til lejlig-
hederne, da der kan komme betydelige støv-
mængder ud igennem kanalerne, såfremt vi 
ikke får aflukket ventilationen. 
     Såfremt I ikke har mulighed for at være 
hjemme den planlagte dag, bedes I aflevere 
en nøgle til ejendomsmesteren. 
 

Tidsplan for rensning af ventalitation 

Mandag 13/11 Spøttrupvej 4-6-8-10 

Tirsdag 14/11 Spøttrupvej 12-14-16-18 
 

Onsdag 15/11 
 

Spøttrupvej 20 
Knivholtvej 7-9-11 
 

Torsdag 16/11 Knivholtvej 6-8-10-13 

Fredag 17/11 Knivholtvej 12-14 
 

Tidsplan for indregulering af ventilation 

Tirsdag 14/11 Spøttrupvej 4-6-8 

Onsdag 15/11 Spøttrupvej 10-12-14 

Torsdag 16/11 Spøttrupvej 16-18-20 

Fredag 17/11 Knivholtvej 7-9 

Mandag 20/11 Knivholtvej 6-11-13 

Tirsdag 21/11 Knivholtvej 8-10 

Onsdag 22/11 Knivholtvej 12-14 
 

Alle i tidsrummet kl. 8-16. Det er desværre 
ikke muligt at anvise et nøjagtigt tidspunkt. 
 

Afgående formand for 
organisationsbestyrelsen 
 

På afdelingens bestyrelsesmøde tirsdag den 
7. november meddelte formanden for organi-
sationsbestyrelsen, Birger Eckstrøm, at han af 
personlige årsager trækker sig som formand 
for organisationsbestyrelsen med øjeblikke-
lig virkning, hvilket afdelingsbestyrelsen har 
taget til efterretning. 
     Efterfølgende har Birger samme aften om-
delt er brev til samtlige beboere, hvor han 
uddyber sin grund til fratrædelsen. Påstan-
dene i Birgers brev er fejlagtige og udoku-
menterede og stemmer ikke overens med de 
faktiske forhold. Derfor er vi desværre nødt 
til at berigtige følgende: 
     Vi i afdelingsbestyrelsen kan ikke aner-
kende Birgers beskyldninger. Det er korrekt 
at vi overvejer at ansætte Søren Orth, det er 
også vigtigt at pointere at den beslutning 
endnu ikke er truffet. Årsagen er, at sam-
arbejdet med de sidste 3 viceværter ikke har 
fungeret tilfredsstillende. 
     Vi i afdelingsbestyrelsen anerkender at vi 
ikke har haft nok styr på dette område. Med 
en ansættelse af Søren ser vi en mulighed for 
at få ryddet op på dette arbejdsområde og få 
skabt et overblik over funktionen. Det er også 
korrekt at der er personsammenfald mellem 
afdelingsbestyrelsen og Søren, men ansættel-
sen er som udgangspunkt tidsbegrænset. 
     Vi er ikke afvisende over for en fastansæt-
telse under de forudsætninger, at det gensi-
digt fungerer mellem viceværten, bestyrelsen 
og beboere.                                                              ⊳ 
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Tidsplan for 
Dansk Kabel TV 
Vi har desværre ikke hørt noget officiel ud-
melding endnu, dog har vi fået oplyst fra 
vores ejendomsmester at Dansk Kabel TV 
har været forbi og fået udleveret nøgler. 
     De vil varsle hver enkelt beboer selv-
stændigt. 
 

Nyt fra legeplads- og 
Grønne Område-udvalget 
Det er besluttet at udskyde dette indtil efter 
nytår. 
 

Hegn mod nabogrund 
Der er kommet hegn op mod Kokkenes gård 
således at hunde ikke længere kan løbe ind til 
os. 
 

Cykeloprydning 
Vi foretager cykeloprydning nu på lørdag den 
11. oktober, og de beboere der endnu ikke 
har fået sat manilamærke på inden da, vil op-
dage at deres cykel(er) bliver fjernet. Hvis du 
herefter ønsker det kan den kun udleveres i 
bestyrelsens kontortid. De vil stå ca. 1 måned 
fra lørdag og frem inden de bliver afhentet. 
 

Utæthed i gasinstallation 
Som følge af brand på Spøttrupvej har vi 
gennemgået vores gasinstallation, for at få et 
overblik over haner. Det har desværre vist sig 
at vi har fundet indtil flere små utætheder i 
installationen. Dette er vi nu i gang med at få 
et overblik over, så det kan blive rettet. 
     Det skal herfra understreges, at der ingen 
fare er i vores bebyggelse overhovedet! 


