Beboerinfo E/F Store Kongensgade 49
6. juli 2017

•

Fjernelse af cykler i kælderen

Der er blevet påsat mærkater på alle cykler i kælderen og bestyrelsen gør opmærksom
på, at cykler stadig påsat mærkat efter 1. august 2017 vil blive afhentet og sendt til skrot
eller Politiets auktioner.
Hvis der er beboere som endnu ikke har fjernet mærkat på deres cykel og ikke kan nå det
inden deadline, bedes man tage kontakt til bestyrelsesformanden Kenn Milo.
• Cigaretskodder i gården
Der er flere gange blevet fundet cigaretskodder ud fra lejlighed 16.1. Bestyrelsen vil
indstille alle beboere til, at hvis man ryger på sin altan, at man selvfølgelig ikke smider
noget ud fra altanerne og ned i gården. Beboere som benytter selve gården til at ryge
bedes benytte det askebæger som står i gården.
Cigaretskodderne er til gene for beboeren i lejlighed 16.1 og som beboere må vi alle
sørge for, at bygningen og gården fremstår så pæn som mulig.
• Gårdprojekt
Gården er ved at være færdig og nu mangler vi blot nye møbler, som ankommer slut
august. Disse møbler er tiltænkt til den nye del af terrassen. Herefter skal det gøres
opmærksom på, at egne møbler ikke må stå på fællesareal, så vi holder en ensartet stil på
terrassen
• Gartner til gården
Gården er med alt grønt og møbler ved at være helt på plads, hvorfor bestyrelsen har
besluttet at indgå en serviceaftale med Malmos som vil stå for al beplantning i gården.
Om foråret vil Malmos sørge for en klargøring som består af lugning af ukrudt fra
sedum belægningen og kummer, beskæring af buske og træer, gødning og udvanding af
svovl mod meldug. Om efteråret vil de sørge for lugning og beskæring.
Dette skulle gøre, at vores planter, buske og træer vil stå rigtig pænt og få den rette pleje
som de kræver.
Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag d. 22. august 2017.

