
Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde 5. november 2020

Nyt fra formanden:

Der er lagt nye fliser i tørre garde

Ny gulvbelægning i blok G (36 — 37 — 38)

Samtlige udvendige kældertrapper er nu lavet færdige med lys gr skridsikker
belægning

Arbejdet vedr, nye fjernvarmerør er nu afsluttet, og vi m sige det gik absolut
ikke efter planen.
De startede med at grave et EL kabel og et Tv-kabel op til blok E (42 — 43 —

44), s beboer havde hverken ty eller strøm i 8 timer, dernæst gravede de ned
til et forkert kælderrum uden rør.
Processen med udførelsen af fjernvarmerør har været behæftet med utrolig
mange fejl og mangler.
Derfor m vi fra bestyrelsen sige, at vores beboer har meget tlmodige, idet
visse beboer manglede fuld rderet over deres kælderrum i flere måneder,
derfor måtte Per (Ejendomsmesteren) træde til, han lavede de sidste mangler
s beboer kunne komme p plads i deres kælderrum. Tak Per og implicerede
beboer.

Eventuelt:

Lene Madsen ønskede at der blev hængt sedler op p vaskemaskinerne om at
folk skulle tørre maskinen af efter sig, ligeledes fylde sæbe i inden de starter
maskinerne. Der er åbenbart nogle der starter maskinerne og først fylder sæbe
p, nr den er færdig med at tage vand i? Det resulterer i at der ligger sæbe
rester over det hele.
Den øvrige bestyrelse mente ikke at flere sedler ville gavnede noget.

I vores vaskerier er der brugsanvisninger p næsten samtlige sprog, og
almindelig omtanke, burde føre til at beboerne rydder op efter sig selv.

Afdelingsformanden samt bestyrelsen sender en særlig tak til Per for det
fantastiske samarbejde fra for året der næsten er gået.
Vi er stolte over at bo i sådan et dejligt vedligeholdt boligområde.

Lige ledes har Malenes datter overtaget trappe vasken, og her m siges at alt
bliver gjort punktlig rent, en ren fornøjelse.
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