Maling af udvendigt træværk
Maleren er nu i fuldt gang. Grundet andre samtidige opgaver vil vi dog kunne
opleve, at han ikke er her i perioder, ligesom arbejdet kan blive forsinket p.g.a.
vind og vejr.
Vores kørearealer
Firmaet, der har lagt overfladebelægningen på vores kørearealer, har som
tidligere nævnt erkendt, at der er sket en fejl og de er indstillet på at lave en ny
overfladebelægning hos os. Det ville de have gjort midt i den meget varme
periode, som vi havde for et par uger siden.
Men inden de kom, havde bestyrelsen imidlertid haft kontakt med en uvildig
syns- og skønsmand fra Asfaltindustrien. Han anbefalede, at man udsatte det til
en lidt køligere periode. Derfor blev det ikke gjort og bestyrelsen ved lige nu
ikke, hvornår det bliver.
Flytning af biler fra carporte og P-plads
Da der både skal renoveres kørearealer og males carporte vil vi få brug for, at
alle bilejere med kort varsel flytter deres biler. Tager man på ferie eller er væk i
nogle dage, vil det være en god idé at alliere sig med en nabo, der om nødvendigt
vil kunne flytte bilen.
Legeplads
På den ordinære generalforsamling i oktober 2017 blev der afsat 100.000 kr. til
nyt faldunderlag på vores legeplads. Det har imidlertid vist sig, at den optimale
løsning kom til at koste det dobbelte. Bestyrelsen har derfor valgt, at sagen skal
diskuteres på den ordinære generalforsamling i oktober.
Nabohjælp
Nu, hvor ferietiden nærmer sig, vil vi fra bestyrelsens side opfordre alle i
foreningen til at tilmelde sig nabohjælp. Det koster ikke noget og kan ske via
hjemmesiden nabohjælp.dk
Fælles grill-aften
Tirsdag d. 3. juli vil der kl. 17 blive tændt op i en grill på vores torv/legeplads.
Alle er velkomne til at komme med deres egen madkurv og smide en bøf eller
pølse på grillen.
Sommerferie
Bestyrelsen holder sommerferie i juli måned. Er der presserende sager, tager vi
os selvfølgelig af det. I så tilfælde kan man sende en mail eller SMS til formanden.
Er hun på ferie, bliver den sendt videre til en anden i bestyrelsen.
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Næste bestyrelsesmøde
Bestyrelsen har deres første møde efter sommerferien d. 2. august.

Vi ønsker alle i A/B Birkehaven en rigtig god sommer!
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