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HPFI RELÆER 

Fra 1. juli træder der en lov i kraft der påbyder alle 
lejligheder, at de skal have et HPFI relæ. 
For år tilbage fik næsten alle installeret et HPFI re-
læ, men der var en 2-4 stykker, som aldrig fik det 
installeret, da vi ikke kunne få adgang til lejlighe-
derne. Vi ved desværre ikke 100 % hvilke 2-4 lej-
ligheder det drejer sig om, men har en idé om nog-
le af dem. 
Der vil komme en separat seddel rundt, hvorpå 
ALLE skal svare på hvilket relæ, der sidder i jeres 
lejlighed. Hvis vi ikke får sedlen tilbage, vil vi bli-
ve nødsaget til at få adgang til lejligheden, så vi 
ved selvsyn kan konstatere hvilket relæ der sidder 
der. 
 

 

ARBEJDSDAG I BIRKELUNDEN 

På årsmødet blev der talt om cykelparkering og 
manglende pladser. Vi vil gerne udvide de cykel-
pladser der findes i de nuværende parkeringsanlæg. 
Mogens Scott tilbød sin hjælp, hvis der blev arran-
geret en arbejdsweekend. Hvis der er andre som 
har lyst til at stille sin arbejdskraft til rådighed en 
weekend skal I henvende jer til Carsten Frølund 
eller en anden i bestyrelsen. Det kan blive en hel 
hyggelig weekend.   

 

 

CIGARETSKOD 
Ud for nogle altaner og opgange ligger der en hel 
del cigaretskod. Det er ærligt talt ikke noget kønt 
syn. Så vær venlig at undlade at smide cigaretskod 
der, men brug jeres egne askebægre.  

 
 
 
TRÆ I GÅRDEN 

Det træ der står i gården ved cementen vil blive be-
skåret når vi når til efteråret. Vi påtænker i besty-
relsen en hel omlægning af gårdarealerne. Hvis der 
skulle være nogle der har synspunkter eller input 
hører vi meget gerne fra jer. På årsmødet var det jo 
bl.a. oppe at fjerne alle buskene rundt om græsare-
alerne. Vi vil gerne se på det, som en helhed og en 
hel omlægning af gården. 
 
 
NYE AFFALDSCONTAINERE TIL PAP. 
Der er blevet opstillet yderligere 2 containere be-
regnet til pap. Der er opstillet en på cementen ved 
storskraldscontaineren og en i gården ved Kniv-
holtvej 12. 
Disse 2 containere er kun til pap og ikke til aviser 
og papir.  
 
 
ANNE SVENDSEN 

På årsmødet fik jeg desværre ikke sagt ordentligt 
tak til Anne Svendsen for hendes store arbejde i 
bestyrelsen. Det beklager jeg meget. Men jeg vil 
gerne benytte dette nyhedsbrev til at sige en rigtig 
stor tak til Anne for det store arbejde og den store 
villighed hun altid har vist. Jeg har også været for-
bi Anne med 2 flasker vin. 

 
Med venlig hilsen 
BESYRELSEN 
 


