Kære andelshavere
Vi håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år.
Ventil i baderum
Husk at overløbsventilen i baderummet skal drejes mindst én gang om
året. Den skal drejes mod uret til der lyder et klik (– og den skal ikke
drejes tilbage igen). Har man brug for hjælp, er men velkommen til at
kontakte bestyrelsen.
Fugt i vinduerne
Vi kan ikke ofte nok minde om, at der dagligt skal luftes ud i vores boliger.
På dage med store temperaturforskelle ude og inde kan man også risikere
fugt i kanten af vinduerne. Husk også at tørre dette væk, så der ikke
dannes skimmelsvamp.
Storskrald mm.
Der er afhentning af storskrald d. 20-23. januar. Afhentningsstedet er
stadig på græsset bag ved nr. 59 - der vil blive sat sorteringsskilte op.
Husk at følge kommunens sorteringsvejledning. Er der af en eller anden
grund ikke afhentede genstande, er man efterfølgende selv forpligtiget til
at fjerne disse.
Af og til står skydedøren ind til affaldsskuret åben – husk lige at trække
den i efter jer.
Fælles spisning
Der er fællesspisning for alle i A/B Birkehaven tirsdag d. 28. januar, kl. 18,
hvor der vil blive serveret boller i karry med ris til.
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Der er en egenbetaling på 40 kr. pr voksen og ½ pris for børn under 12 år.
Foreningen betaler drikkevarerne.
Alle vil få en tilmeldingsseddel i postkassen.
Idékatalog
På generalforsamlingen blev det foreslået at lave et idékatalog
med forslag til forbedringer af vores boliger/område. På selve
generalforsamlingen kom der disse forslag:
•
•
•
•
•
•

Ordne legepladsen
Reparere/udskifte tagrender
Ny beplantning på trekanten ved kirsebærtræet
Miljøtiltag (solceller, varmepumper)
Udskiftning af Danfoss termostater på samtlige radiatorer
Eftersyn af fjernvarmeinstallation

Vi vil gerne opfordre alle til at komme med flere idéer - gerne inden
mandag d. 3. februar 2020, hvor bestyrelsen har deres næste møde.
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