
Bestyrelsesmøder – Kontortid: 
 

Næste kontortid: Mandag 5. aug. kl. 18-19 

Tlf. 32 52 31 21 svares kun i kontortiden. 

 

Næste bestyrelsesmøde:  

Mandag den 5. aug. kl. 19.00 

 

Arbejdsweekend 25 + 26 maj: 
 

Mange opgaver blev udført, også i regnbyger, 

og der var hyggeligt socialt samvær.  

 

Ulla/Inge gør opmærksom på, at der er glemt 

en beige ”vateret” damejakke i forbindelse 

med arbejdsweekenden. Den hænger i 

garderoben og kan afhentes efter aftale med 

Ulla, Inge eller én fra bestyrelsen. 

 

De som ikke kunne deltage i fællesarbejdet, 

og gerne ville bidrage en anden dag, bedes 

kontakte Ulla, da hun koordinerer nogle 

manglende opgaver vedr. fælleshuset.   

 

Opfølgning fra Generalforsamling Apr. 

 
Lånomlægning:                                            

Er nu på plads og vi sparer mange penge 😊 

Ladcykelparkering:                        
Bestyrelsen arbejder stadig på sagen.   

Boligafgift:                                                          

Som besluttet på Generalforsamlingen 10. april, 

bliver boligafgiften ikke reguleret op i år. 

Men pr. 1. juli bliver alle boligafgifter justeret i 

henhold til dé beregninger, som Søren Håkan havde 

lavet og omdelte efter generalforsamlingen, så den 

gamle fejl gennem flere år nu bliver rettet til 😊                  

Det drejer som om nogle kroner plus/minus.  

Vedligeholdelse af Vævergården:  

Maling af vinduer og døre:                      

Turen er nu kommet til Amager Strandvej og 

arbejdet påbegyndes i slutningen af august. 

Da de 4 vinduer i alle 7 ”tårne” bliver udskiftet 

i slutningen af august/starten af september, 

koordinerer tømrer og malere arbejdet, så de 

ikke går i vejen for hinanden.   

Mere information følger, når vi kender datoer. 

Rådne Velux vinduer udskiftes ad hoc og parvis. 

(udskiftes indefra boligerne)      

Forandringer i boligen: 

Udskiftning af radiatorer til smartere model og 

dermed også aflæsning af den gamle måler samt 

opsætning af nye varmemålere, er for egen regning.                                           

Traditionen tro, holder kontoret lukket i juli. 

 

Vi ønsker alle en rigtig god sommer  😊 

Hilsen Bestyrelsen 

 

 

Andelsboligforeningen Vævergården 
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