
Bestyrelsesmøder – Kontortid: 
 

Næste kontortid: Mandag 2. sept. Kl. 18-19 

Tlf. 32 52 31 21 svares kun i kontortiden. 

 

Næste bestyrelsesmøde:  

Mandag den 2. sept. kl. 19.00 

 

Vedligeholdelse af Vævergården:  

Maling af vinduer og døre Amager Strandvej: 

Arbejdet går i gang i slutningen af august. 

Malerfirma varsler 14 dage før start,        

derefter bliver hver bolig informeret ad hoc.    

3 dage inden. 

Udskiftning af vinduer i ”tårne” og                  

1. sal Saltværksvej, havesiden,               

starter mandag den 9. september.                              

Nærmere info. følger til de berørte boliger. 

Fællesudsugning: Bestyrelsen har omdelt et 

spørgeskema, som I bedes returnere senest 

søndag den 18. august i postkassen ved 

fælleshuset.                                                   

Er spjæld åbent i emhætte og der kan suges 

en A4 side fast under emhættefilter, er der 

”sug”. 

Kun ”emfang” emhætter er tilladt i foreningen. 

Ikke emhætter med motor, da de ”spolerer” 

fællesudsugningen. 

Grundet en skade på murværk ved markise, 

bedes I holde godt øje med jeres markise, 

beslag og murværk i blæsevejr. 

Beskæring af træer: 

De store fredede træer, mellem blokkene på 
Saltværksvej, blev beskåret for nogle år 
siden, og får snart en beskæring igen. 

Rotter på området er anmeldt af 
beboere via Kommunens hjemmeside:  

Rottefænger kom dagen efter og satte kasse op 
på stien ved P-plads bag Engmarken 10-12.                                      
Der er tidligere blevet sat en kasse i have på 
Saltværksvej. 

Det forlyder, at der ved ”Paintball Center” bag 
Go-cart banen, længe har været store 
problemer med mange rotter, da rotterne 
spiser de farvede kugler. De er nu ved at få 
bugt med rotteplagen dér, men rotterne har så 
spredt sig til andre områder. 

HUSK derfor venligst at pakke al jeres 
husholdningsaffald i lukkede poser, inden I 
smider dem i de grønne containere, så 
rotterne ikke bliver tiltrukket af diverse 
madaffald hér, da låg ikke lukker helt tæt på 
de grønne containerne. 

Fordel også gerne jeres husholdningsaffald 
bedre i de grønne containere. Ofte er den ene 
propfuld, og containeren ved siden af halvtom 

Tyveri - Hold øje med ubudne gæster; 

En nat blev der desværre stjålet et rundt 
træhavebord fra en have (Saltværksvej)  

 

 

 

Andelsboligforeningen Vævergården 

Nr. 56 – Juni 2014 
 

 

 

 

 

  

 

Andelsboligforeningen Vævergården 

Nr. 100 – August 2019 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Tidsskriftskab / Materielgården: 

Der er nu kommet god aktivitet i skabet, hvor 

man kan låne hinandens ugeblade samt 

tidsskrifter om mange forskellige emner. 

(Simone holder orden) 

Brugte bøger kan afleveres i Plyssen eller 

andre steder, som modtager brugte bøger 😊  

 

 

Glemt damejakke: 
 

Den beige vatteret damejakke str. medium 

hænger stadig i fælleshuset og savner sin 

ejer.  

Blev glemt på arbejdsweekenden i maj. 

 

Kan afhentes efter aftale med Ulla, Inge eller 

én fra bestyrelsen.   

 

 

 
 

 

 

 

Mange hilsener Bestyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 

Hyg-Ind: Starter op igen, nu på 16. sæson 😊 

Torsdag den 26. september kl. 10. 

Alle beboere i Vævergården er velkommen til 

et par timer med socialt samvær og hyggelig 

snak om alt mellem himmel og jord.        

Vi starter som altid med kaffe/the og pålægs-

madder. Prisen er pr. gang kr. 25.                                   

Det er muligt at købe øl eller sodavand 

Hilsen og på gensyn                                  

Jette Kristensen og Inge Fog 

 

 

 


