
Bestyrelsesmøder – Kontortid: 
 

Næste kontortider:  

Mandage den 3. maj og 7. juni kl. 18-19 

                              . 

Tlf. 32 52 31 21 svares kun i kontortiden. 

 

Næste bestyrelsesmøde:  

Mandag den 7. juni kl. 19 

 

 

Generalforsamling udsat: 

Grundet Corona-forsamlingsforbud måtte vi 
aflyse den planlagte generalforsamling den 
21. april og udskyde til senere. 

NY DATO:  onsdag den 16. juni kl. 18 

Vi ved p.t. ikke, hvor mange vi må være i 
fælleshuset, alt efter m2 pr. person, så det 
bliver måske noget med begrænset deltager- 
antal og max 1 person fra hver husstand. 

Mere info. følger, så snart vi ved mere om de 
fremtidige ”forsamlingsregler indendørs”. 

Ny indkaldelse kommer fra Øens. 

 

Arbejdsweekend/Fællesarbejde: 

Den planlagte arbejdsweekend 29.+30. maj 

udsætter vi til 18.+19. september, for de 

opgaver vi har kan sagtens vente, og vi kan  

samle mere sammen. I september er der også 

stor chance for, at vi må samles flere 

indendørs til fællesspisning, hvis man er nået 

langt med vaccinationsprogrammet. 

Vedligeholdelse af Vævergården:  

Onsdag den 7. april åbnede Energistyrelsen 

for ansøgninger til Bygningspuljen/energi-

tilskud, først til mølle princip.                     

Som det fremgik i medierne, var der mere 

end 60.000 i digital kø og kun 8.500 kom 

igennem og fik del i de 250 millioner kroner.  

Vi var desværre ikke blandt de heldige, men 

der kommer to runder mere i år, og så håber 

vi på bedre held i de næste puljer       

Nye vinduer og havedøre Amager 

Strandvej: 

Arbejdet går i gang i uge 21, efter Pinse.  

Mere info. følger til de berørte boliger, og der 

kommer breve/varsler i postkasserne, nogle 

dage inden tømrer kommer.  

 

Fælleshuset: 

Ioannis er snart færdig med at male fælles-

huset indvendigt, og han maler også hvidt 

udvendigt rundt om vinduer og døre.          

Der er nogle møre lister langs vinduerne, som 

vi nu beder Verdich udskifte.   

Gardinbussen er på vej, så bestyrelsen får 

forslag til nye gardiner i sal og køkkenet.       

Vi sætter også et par rullegardiner i køkken- 

vinduerne over vasken, da aftensolen står lige 

ind, så man bliver blændet ved køkkenbordet. 

Der er nogle planlagte selskaber i fælleshuset 

i maj og juni. Vi er OBS! på ”Corona-reglerne”,   

da man ikke må være for mange i huset, og 

selskaber skal være slut senest kl. 23.00. 

 

 

Andelsboligforeningen Vævergården 

Nr. 56 – Juni 2014 
 

 

 

 

 

  

 

Andelsboligforeningen Vævergården 

Nr. 115 – April/Maj 2021 
 

 

 

 

 

 



Plantekasser til de mindre børn: 

Lars og Ioannis har nu opsat 8 plantekasser til 

foreningens mindre børn, og kasserne er 

opsat med en afstand, så de kan slå græsset 

mellem kasserne med en ”håndskubber”.  

Vi har fået jord leveret, og der bliver også 

opsat en regnvandsbeholder bag skur, så 

nemmere at vande de små plantekasser.                       

Lars og Ioannis køber et par vandkander og 

lidt haveredskaber i børnestørrelse til fælles 

brug blandt børnene. Vi tænker, det kan ligge i 

en lille kasse ved haverne, og så håber vi, at 

børnene kan have deres ting og afgrøder i 

fred, og ingen fremmede på området bliver 

fristet til at stjæle eller ødelægge noget. 

Vi har lavet et brev til de familier, som har 

mindre børn, så de kan tilmelde børn, og vi  

sætter navneskilte på plantekasserne.  

Hold derfor øje med postkassen        

 

Plantekasser med krydderurter: 

Vi har 4 plantekasser og en potte med 

forskellige krydderurter til fri afbenyttelse for 

alle beboere       

De 4 kasser og potten står nu samlet på 

”terrassen” mellem lav og høj Engmarken. 

Johnny (368E) som passer urterne, går snart i 

gang med at gøre kasserne klar til en ny 

sæson. 

Der er små sedler i kasserne, hvis man bliver i 

tvivl om, hvad man plukker til sine madretter. 

 

Rotter: 

Der observeres desværre stadig rotter                          

Søren (9A) fangede en stor rotte i sit skur med 

en ”klap-fælde”.                                             

En god idé at tjekke jeres skur for rottespor,  

fx samlet forråd i de bagerste hjørner eller 

rotte-ekskrementer. Synlige rotter meldes til 

Tårnby Kommune, så rottefænger kommer.                                

Som nævnt i sidste Vævernyt, opdagede 

rottefænger, at to kloakker i fortovet på 

Amager Strandvej er fyldt op med jord 

(undermineret af rotter) så dén sag ligger nu 

hos Kommunen/Vej og Park.                          

Vi har ikke hørt nyt i sagen, så bestyrelsen 

kontakter nu kommunen ang. status på sagen. 

Vi må stadig hjælpes ad med at begrænse 

rotte-plagen hér, så derfor gentager vi: 

Husk venligst:  

ALT MADAFFALD SKAL I LUKKEDE 

AFFALDSPOSER, INDEN DET SMIDES I DE 

GRØNNE AFFALDSCONTAINERE. 

FORDEL HUSHOLDNINGSAFFALDET 

BEDRE I DE GRØNNE CONTAINERE.     

OFTE ER DEN ENE PROPFULD OG KAN 

IKKE LUKKES, OG DEN ANDEN HALVTOM. 

INGEN AFFALDSPOSER UDENFOR DØRE 

TIL SENERE UDSMIDNING. 

INGEN FODRING AF FUGLE. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 

 

 


