
Bestyrelsesmøder – Kontortider: 
 

Næste kontortider:  

Mandag 6. april kl. 18-19 

Mandag 4. maj  kl.18-19 

                              . 

Tlf. 32 52 31 21 svares kun i kontortiden. 

 

Næste bestyrelsesmøder:  

Mandag den 6. april kl. 19 

Mandag den 4. maj  kl. 19 

 

Vedr. COVID-19:  

Udskiftning af varmemålere til model 

”fjernaflæsning” aflyst uge 13. Udsættes.  

Generalforsamling rykkes fra 15. april til 26. maj. 

Indkaldelse sendes ud i starten af april.  

Hyg-Ind og andre beboergrupper i 

fælleshuset er aflyst. 

Arbejdsweekenden 25-26 april aflyst.      

Flyttes til sensommeren. 

Beboere har selv aflyst private arrangementer 

i fælleshuset, indtil videre i marts og april. 

Vævergårdens hjemmeside:              
www.vaevergaarden.dk, får i nærmeste 

fremtid nyt udseende og opsætning, da den 

overføres til en nyere og mere moderne 

webbrowser. Mere info. følger.  

Udskiftning af vinduer / Fase 2: 

10 x 2 Velux vinduerne mod Amager 

Strandvej er nu udskiftet. 

Kabel TV / Internet: 

Vi har haft kontakt til ”Sundby Net” som 

alternativ til YouSee.                                    

Da det vil koste ca.kr. 500.000 at installere, 

grundet vi har 5 selvstændige ejendomme, 

har vi droppet dét projekt. 

Affaldssortering / Nyt skur:                                                     

Arbejdet med at få lagt lidt flere fliser, så der 

kommer en skrå sti fra nuværende flisegang 

ved lav hæk til fliserne foran den nye plads, 

hvor mange går i græsset, har vi ikke nået 

endnu, men der arbejdes på sagen.  

Der arbejdes også på sagen vedr. indkøb af 

solid hængelås til den ”indre låge”, som 

beboere, der ønsker det, kan få en nøgle til, 

så ladcykler og almindelige cykler kan stå på 

aflåst område.                   

Fastelavn: 

Lørdag den 22. februar havde 25 voksne og 
17 børn i alle aldre en sjov eftermiddag med 
fastelavnshygge i fælleshuset. Vejrguderne 
sørgede for flot solskin, på en regnvejrsdag, 
mens der blev slået katten af tønden på 

legepladsen                                                       

Vi har stadig en glemt sort paraply liggende i 
fælleshuset, hvis I eller jeres familie savner. 

 

Bestyrelsen håber, I alle kommer godt igennem 
denne COVID-19 periode, som ingen ved hvor  

længe varer, og hvor slem den bliver      
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