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HPFI RELÆER 

Som vi skrev i sidste nyhedsbrev skal vi vide med 
sikkerhed, hvem der har hvilke relæer og sikringer. 
Derfor sender vi med dette nyhedsbrev også en 
blanket som skal returneres inden fristen den 1 sep-
tember 2007. Hvis vi ikke modtager blanketten er 
vi nødt til at få adgang til lejligheden, så vi selv 
kan konstatere hvilke anordning der sidder. 
 

PÆNE VASKERIER 

Det må være i alle interesse at vores vaskerier er 
pæne og rene. Men desværre oplever vi igen og 
igen at vaskerierne bliver efterladt i en ike særlig 
pæn stand. Det er især sæberester i de sæbeindtag 
der sidder på maskinerne der tilsyneladende volder 
problemer. Til alles gavn, så håber vi, at man lige 
tager en karklud eller lignende og tørrer det af man 
har efterladt af sæberester med mere.    

 

CYKELKÆLDRENE 
I mange af cykelkældrene er der opmagasineret dø-
re, borde, stole og lignende ting som ikke hører 
hjemme i en cykelkælder. Det skal fjernes inden 
den 20/8-2007. Efter den dato vil alt der ikke hører 
til i cykelkælderen blive fjernet til storskrald. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

INDBRUD 

Vi har på det seneste oplevet en række indbrud i 
kældre og i knallertskuret, så vi opfordre alle til 
lige at kigge lidt ekstra efter, hvis der lusker "mær-
kelige mennesker" rundt i gårde eller kældre.  
 
ARBEJDSDAG I BIRKELUNDEN 

Som skrevet i nyhedsbrevet juni 2007, blev der på 
årsmødet talt om cykelparkering og manglende 
pladser. Vi vil gerne udvide de cykelpladser der 
findes i de nuværende parkeringsanlæg i birkelun-
den. Mogens Scott har allerede tilbudt sin hjælp, 
når der bliver arrangeret en arbejdsweekend. Men 
vi mangler lige et par stærke mænd/kvinder mere, 
så hvis der er andre som har lyst til at stille sin ar-
bejdskraft til rådighed en weekend skal I henvende 
jer til Carsten Frølund eller en anden i bestyrelsen. 
Der vil sikkert være 1 øl eller 2, til arbejdssjakket.   
 
SOMMERFERIE. 
Vi vil ønske alle en rigtig dejlig sommer.  
 

 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
BESYRELSEN 
 


