Gratis hjertestarter?
Allerførst endnu en opfordring til at deltage i Hjerteforeningens
kampagne søndag d. 30. august 2020.
Konceptet er meget simpelt: Hvis man denne dag kan dække tilsammen
15 indsamlingsruter, får man en gratis hjertestarterpakke.
I skrivende stund mangler der i alt 6 indsamlere fra Aspehaven og
Birkehaven for at vi kan få den gratis hjertestarterpakke til en værdi
af 25.000 kr.!
I kan selv tilmelde jer og vælge rute ved at benytte dette link:
https://deltag.landsuddeling.dk/hjertestarter/2365

Nye andelshavere
Et stort velkommen til Monika og Tobias, der er flyttet ind i nr. 15.
Vi ser frem til at lære jer nærmere at kende og håber, at I bliver glade for
at bo i vores andelsforening.
Fibernet
Der er kommet besked fra TDC om, at vores installationer er færdige og
kan tages i brug inden for 3 måneder.
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Man skal købe et abonnement hos en udbyder, før det kan tages i brug.
Man bestemmer selv om og hvornår man vil tage det i brug og der er frit
valg til at vælge både udbyder og abonnement.
Batterier
Vær opmærksom på, at brugte batterier både kan lægges ned i den sorte
batteriboks eller i en pose og ned i den røde miljøboks i affaldsskuret.
Termostater
Lige nu er der ikke så meget brug for varme i radiatorerne. Vi har i
bestyrelsen snakket om evt. at lave en erfaringsudveksling med gode råd i
forhold til brug af termostaterne på vores generalforsamling til oktober.
Næste bestyrelsesmøde
Bestyrelsen har deres næste møde d. 2. september,
På dette møde vil vi sammen med Anton Dettmann fra DEAS bl.a.
udarbejde et budgetforslag til fremlæggelse på den kommende ordinære
generalforsamling i oktober.
Alle er velkomne til inden dette møde at komme med nye forslag til
yderligere forskønnelse/forbedring af vores forening.
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