
Bestyrelsesmøder – Kontortid: 
 

Næste kontortid:  

Mandag den 1. februar kl. 18-19 

                              . 

Tlf. 32 52 31 21 svares kun i kontortiden. 

 

Næste bestyrelsesmøde:  

Mandag den 1. februar kl. 19 

 

Bestyrelsen ønsker alle et Godt Nytår  

Stor ros til dem, som var tidligt oppe 1. januar 

og ryddede op på fællesarealerne              

 

Vedligeholdelse af Vævergården:  

Udskiftning af Velux vinduer på Amager 

Strandvej, havesiden samt Engmarken 2-20, 

begge sider, starter i uge 2, og Verdich 

begynder i 362A. Vinduerne skiftes indefra og 

beboerne varsles nogle dage inden. 

 

Gratis lån af trailer:                    

Ebbe og Olav, 370D, tilbød deres trailer til fri 

afbenyttelse for beboere, men den mulighed 

er nu slut, da de har købt sommerhus og har 

flyttet deres trailer dertil. 

På vegne af de beboere, som lånte traileren, 

siger vi: Mange tak for lån og tillykke med 

sommerhuset       

Det forlyder, at man kan låne gratis trailer i 

Silvan, også uden at købe noget dér. 

Affald: 

Husk venligst at lægge alle jeres papkasser i 

de to genbrugs ”papcontainere” og også gøre 

alle papkasser flade inden                                           

Dét vil dine/jeres naboer sætte pris på, så der 

bliver bedre plads i de grønne containere til 

husholdningsaffaldet og også bedre plads i 

”papcontainerne” til mere pap. 

 

Parkering: 

Reglerne for parkering på gæstepladserne 

var et punkt på generalforsamlingen i juni, og 

beboere bad om, at vi alle efterlever reglerne, 

som står i vores husorden.                                                

Nogen har desværre ”glemt” disse linier: 

Der findes endvidere enkelte gæstepladser, som 
selvfølgelig er beregnet til parkering for 
andelshavernes gæster og ikke andet.              
Max. 24 timer på hverdage og 48 i weekends. 
Hver andelshaver har altså kun retten til én 
parkeringsplads på området.  
En andelshaver som ikke har bil kan selvfølgelig 
have gæster holdende på sin egen plads.  
Hvis man tillader ens familie/venner at parkere 
på området i forbindelse med at disse er på ferie, 
forudsætter det, at man kører sin egen bil ud på 
gaden.  
 
Hele vores husorden kan læses i ProBo og 
på hjemmesiden: vævergården.dk  

 
Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 

 

Andelsboligforeningen Vævergården 

Nr. 56 – Juni 2014 
 

 

 

 

 

  

 

Andelsboligforeningen Vævergården 

Nr. 112 – Januar 2021 
 

 

 

 

 

 


