
Bestyrelsesmøder – Kontortid: 

 

Næste kontortid:  

Mandag den 6. december kl. 18-19                          

 

Tlf. 32 52 31 21 svares kun i kontortiden. 

 

Næste bestyrelsesmøde: 

Mandag den 6. december kl. 18 (fremrykket) 

                              . 

Vedligeholdelse af Vævergården:  

Der lukkes for det varme vand: 

Torsdag den 11. nov, ca. kl. 11-13.45 

da varmtvandsbeholderen skal renses.        

(se vedlagte skrivelse) 

Vandskader: 

Vi har desværre lige haft endnu en vand-

skade. Denne gang i bolig på Saltværksvej, 

hvor vandrør sprang i rørkassen i køkkenet.                      

Heldigvis var beboere hjemme, så opdaget 

med det samme, og VVS blev tilkaldt hurtigt.    

Vi planlægger nu VVS gennemgang af nogle 

rør, så rustne/tærede rør bliver udskiftet, og vi 

undgår nye vand-lækager i boligerne. 

Ladestandere/El-biler:  

Siden vi fik rapport fra ”Ladeløsning”, er der 

sket meget nyt på El-ladestander-området, og 

nyt forslag er modtaget fra et konsulentfirma, 

som arbejder sammen med Tårnby Kommune 

ang. ladestandere i boligforeninger.        

Vi holder et beboer info. møde i fælleshuset 

mandag den 22. november kl.19                        

hvor emnet drøftes/behov/muligheder, nedsætter en 

arbejdsgruppe, som arbejder videre, så der er noget 

at fremlægge til afstemning på generalforsamlingen. 

 

P-Bom ved Søvang Allé: 

Der er nu bestilt to nye bomme til P-pladserne, 

og vi skal alle have nye ”bibbere” til systemet. 

Hver lejlighed får én ”bibber” uden beregning. 

Har I flere biler i husstanden og ønsker flere 

”bibbere”, bedes I kontakte bestyrelsen snarest 

via mail, så vi kan bestille ekstra. 

Ekstra ”bibber” koster kr. 500  

Bortkommer den gratis ”bibber”, koster en ny 

”bibber” også kr. 500. 

 

Fællesspisning i fælleshuset: 

Josefina og Jacob inviterer igen til fællesspisning     

i fælleshuset       Se vedlagte invitation: 

Onsdag den 24. november. 

Julehygge: 

Julehygge med gløgg og æbleskiver etc. i 

fælleshuset inden lystænding på fællesarealerne.  

Søndag den 21. november fra kl. 15 

Invitation er vedlagt dette Vævernyt         

Med venlig hilsen                                  

Bestyrelsen 

 

 

Andelsboligforeningen Vævergården 

Nr. 56 – Juni 2014 
 

 

 

 

 

  

 

Andelsboligforeningen Vævergården 

Nr. 119 – November 2021 
 

 

 

 

 

 


