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Guld på brandhane 
 

 
 

Murværket på alle 3 blokke ser efter reno-
veringen næsten »forgyldt« ud. 
    »Nogen« har åbenbart også ment, at brand-
hanen på hjørnet af Knivholtvej og Spøttrup-
vej også skulle forgyldes. 
     Så rent undtagelsesvis »forgylder« vi også 
denne måneds nyhedsbrev. 
 

Lukning af kældervinduer 
Vi har konstateret at indtil flere af kælder-
vinduerne har stået åbne eller med lukke-
grebet åbent, så der er fri adgang udefra. 
 

 

     Det synes vi i bestyrelsen er ret uheldigt, 
så vi opfordrer jer derfor til at se kælder-
vinduerne efter og få vinduerne lukket. 
 

Vaskeriet på Knivholtvej 11 
Dette vaskeri er et parfumefrit vaskeri! 
     Det er vedtaget for at tage hensyn til de 
mennesker der lider af allergi! 
     Så derfor: Vær så venlig at respektere det! 
     Når man er færdig i vaskerierne skal 
vinduerne lukkes, så de ikke står åbne om 
natten. Dette gælder selvfølgelig alle 3 
vaskerier. 
 

Generalforsamling 
Datoen for generalforsamlingen bliver  
mandag den 29. maj og vil foregå i beboer-
rummet kl.19. 
     Sæt allerede nu kryds i kalenderen. 
 

Cykelkældre 
I flere af cykelkældrene står der alt andet end 
cykler (og barnevogne). Vi beder derfor om, 
at det der ikke hører til i cykelkældrene bliver 
fjernet så vi kan få plads til vores cykler. 
     Ellers vil vi fjerne det! 
 

Fodring af fugle 
Prøv venligst at lade være med at smide 
madvarer udenfor til fuglene, da det til-
trækker rotter, (en strejfer er set i vores 
bebyggelse). 
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