
Bestyrelsesmøder – Kontortid: 
 

Næste kontortid: Mandag 4. nov. kl. 18-19. 

Tlf. 32 52 31 21 svares kun i kontortiden. 

 

Næste bestyrelsesmøde:  

Mandag den 4. nov. kl. 19.00. 

 

Vedligeholdelse af Vævergården:  

60 vinduer er udskiftet: 32 stk. på havesiden  

Saltværksvej og 28 stk. i de 7 ”tårne”. 

Vinduer og døre er blevet malet på Amager 

Strandvej, og inden længe bliver det sorte 

træværk på de 2 gavle samt træværket i 

”portalen” også malet. 

Varmeaflæsning: Bestyrelsen indhenter tilbud 

på fjernaflæsning af alle varmemålere (som vi 

har på vandmålerne). 

Markiser: Da vi har erfaret, at markiser kan 

ødelægge murværket, bedes I kontakte 

bestyrelsen inden ny markise opsættes, for 

markiser skal nogle steder i bebyggelsen 

forankres helt inde i betonmur bag hulrum. 

Pas også på med at have markiser ude i 

blæsevejr, da blæsten kan være ”hård” ved 

beslag og murværk. 

Salg af lejligheder:    

370D: Sælges pr. 15. feb. 2020 (ny dato) 

Proces er i gang. 

 

Rotter på området meldes via 

Kommunens hjemmeside:  

Beboere ser desværre stadig rotter i deres haver, 
og rotterfænger har igen været på besøg. 

Vi gentager derfor: HUSK AT PAKKE AL 
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 containere.  

Sæt ikke affaldsposer udenfor døre til senere 
udsmidning, for poserne tiltrækker fugle/rotter, 
som splitter det hele ad og affaldet flyver rundt.  

Strøm fra Ørsted: (mail modtaget fra Ørsted)                           

Ørsted hæver prisen for strøm mellem kl. 17-20        
i vinterhalvåret = oktober - marts, så der er penge  
at spare på strømmen, hvis man flytter sit el-forbrug 
fx opvaskemaskine og tøjvask til andre tidspunkter. 

Influenzavaccination: 

Ønsker du/I at blive vaccineret mod influenza, så   
er det muligt at få det ordnet hér i fælleshuset af 
en sygeplejerske  

Torsdag den 7. nov. kl. 11-12 

For nogle borgere er det gratis, for andre kr. 200  
Husk sundhedskort. (Se bagsiden af Vævernyt)  

Mange hilsener 

Bestyrelsen 
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