
 

 
 
 
 
 
 
 
Kontorets åbningstider: mandag fra kl. 07.30-08.30 samt onsdag fra kl. 17.30-18.30. 
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Nr. 2 - februar 2002 
Så låser vi af ! 
Nu er det flere gange konstateret, at vi har ikke-inviterede personer, der flytter ind i vores 
skralderum om natten. Samtidig havde vi for ganske kort siden en brand i et af vores skral-
derum, og politiet hælder mest til en opfattelse af, at branden var påsat. 
 
Derfor sætter vi nu lås på dørene til skralderummene. Det vil være samme nøgle, som I alle 
har til at komme ind i opgangen, via egen kældergang, samt ind i vaskerierne, der skal bru-
ges til skralderummet, at det stadig er muligt at bære kattegrus og andet affald, der ikke kan 
komme gennem skakten ned. Men, man kan altså ikke gå hen i nabo-opgangens skralde-
rum med sit affald. 
 
Kabler:  
Arbejdet med at sætte kabler op er begyndt. Købke & Grundsøe A/S, som står for dette ar-
bejde, har sat informationsopslag op i opgangene, men for en sikkerheds skyld gentager vi 
lige oplysningerne her: 
”Første fase foregår primært i kældre og opgange. Næste fase er indlægning af kabler og 
stik i de enkelte lejligheder. Og her er det VIGTIGT, at montørerne får adgang til ALLE boli-
gerne.” 
Købke & Grundsøe melder selv ud med tidspunkterne for, hvornår de har brug for at komme 
ind til netop dig. Købke & Grundsøe beklager i øvrigt, at de bliver nødt til at støje en del i 
forbindelse med anlægsperioden. 
 
Birkelunden:  
Nu varer det ikke så længe, før arbejdet med nybeplantning af birkelundsarealerne bliver 
sat i gang. De beboere, der har lyst til at se de planer, der er udarbejdet for området, skal 
være velkomne til at komme på kontoret i kontortiden, hvor der ligger fine plancher over pro-
jektet. 
 
Vaskerier:  
Nu har alle 3 vaskerier, inkl. sæbeautomater, tørretumblere og strygerullen fået det samme 
betalingssystem. I den forbindelse skal bestyrelsen minde om, at det er vigtigt at passe på 
sit vaskekort. Det må ikke ligge på vaskemaskinerne eller i en lomme med nøgler. Det skal 
opbevares på betryggende vis, da den lille mikrochip, der registrerer ind- og udbetalinger, er 
lige så sart, som magnetstrimlen på et DanKort. – HUSK, at ved mistede og ødelagte kort, 
koster et nyt 50,00 kr. 
 

Med venlig hilsen 
BESTYRELSEN 

 
 
Bestyrelsesmedlemmer: Formand Grethe Bosø, kasserer  Jeanne Johansen. Bestyrelsesmedlemmer: 
Richard Weihe, Birger Eckstrøm & Jette Nielsen. Sup pleanter: Elly Christensen & Gerner Matthiesen. 
Ejendomsfunktionær: Ole Schubell 


