
Bestyrelsesmøder – Kontortid: 
 

Næste kontortid:  

Mandag den 8. juni kl. 18-19 

                              . 

Tlf. 32 52 31 21 svares kun i kontortiden. 

 

Næste bestyrelsesmøde:  

Mandag den 8. juni kl. 19 

 

 

Generalforsamling / COVID-19:  

Grundet forsamlingsforbud >10 personer, kan vi 

ikke afholde generalforsamling tirsdag 26. maj.  

Ny dato: Torsdag den 11. juni.                        

Øens sender ny indkaldelse ud til alle.  

 

Vedligeholdelse af Vævergården:  

Alt træværk på gavle gennemgås for råd og 

andre defekter, og træværket på Amager 

Strandvej males. Tømrer Verdich og Maler 

Jacob Eneby koordinerer og deles om lift.                                

De små skrå tage over vinduer på 1. sal på 

Saltværksvej har lidt forkert hældning, så 

regnvand samler sig og giver råd i vinduer. 

Verdich og en tagdækker har lavet en  

løsning i én bolig, som vi nu vurderer, og vi 

afventer tilbud på få renoveret alle skråtage.  

 Udskiftning af alle varmemålere:                               

Mandag 15 juni - torsdag 18. juni. Ista adviserer  

alle boliger ca. 1 uge før, med dato og tidsrum.  

Nyt åbent skur / Opbevaringsplads:                                                     

Ioannis og Lars har lavet et flot flisearbejde, 

så der er kommet nye skrå stier til pladsen. 

Der er også indkøbt hængelås til den ”indre 

låge”, så det nu er muligt at opbevare ladcykler 

og andre cykler bag lås og slå.                       

Nøgle til hængelås kan fås ved henvendelse til 

bestyrelsen i kontortiden. Depositum kr. 100.      

Det er også muligt at opbevare lidt andre ting på 

den aflåste plads, dette skal dog aftales med 

bestyrelsen inden, da vi gerne vil undgå, at den 

nye plads bliver et ”rodet pulterkammer”. 

Vævergårdens hjemmeside:                   

Bestyrelsen er nu i fuld gang med at opdatere 

hjemmesiden: www.vaevergaarden.dk     

Mere info. følger.  

Dødsfald. Salg af lejligheder: 

Niels Ravn, Saltværksvej 1B og               
Benny Larsen, Amager Strandvej 364D           
er desværre begge døde af sygdom. 

Det har været lidt forskelligt, hvornår vi i 
foreningen flager på halvt ved dødsfald og 
bisættelser/begravelser, så fremover bedes 
de pårørende kontakte bestyrelsen, således 
der flages efter ønske.  

Salgsprocessen vedr. 364D er sat i gang.        
Salg af 1B afventer bobehandling. 

Med venlig hilsen                          
Bestyrelsen 
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http://www.vaevergaarden.dk/

