
Bestyrelsesmøder – Kontortid: 

 

Næste kontortid:  

Mandag den 3. januar kl. 18-19                          

 

Tlf. 32 52 31 21 svares kun i kontortiden. 

 

Næste bestyrelsesmøde: 

Mandag den 3. januar kl. 18 (fremrykket) 

                              . 

 

Vedligeholdelse af Vævergården:  

Vinduer og havedøre på havesiden af 

Saltværksvej er udskiftet, og der mangler nu 

lidt malearbejde, inden vi er i mål. 

Næste etape 2022 bliver nye vinduer i stue-

etagen samt havedøre Engmarken 2-20. 

Ladestandere/El-biler:  

Vi holdt et beboer-info.møde i fælleshuset 

mandag den 22. nov., hvor ca. 20 beboere 

deltog og havde en god snak om emnet. 

Forskellige erfaringer, idéer og bekymringer 

blev drøftet rundt bordet, og der blev nedsat en 

arbejdsgruppe, som nu arbejder videre med 

emnet og kommer med forslag til næste 

ordinære generalforsamling.  

 

P-Bomme: 

Der er bestilt to nye bomme i rustfrit stål til P-

pladserne, men de er desværre i restordre, så 

forventet opsætning er primo januar.                           

Vi er blevet lovet, at nuværende ”bibbere” kan 

bruges, de skal bare omkodes. Info. følger        

Julehygge søndag den 21. november: 

Der var stort beboer-fremmøde til julehyggen         

35 voksne og 8 børn hyggede sig et par timer og 

resten af Jens’ berømte julegløgg nød Hyg-Ind 

den efterfølgende torsdag efter deres julebord. 

Næste Hyg-Ind er torsdag den 6. januar kl. 10. 

Hjertestarter / Hjerteløbere: 

Vi har en hjertestarter opsat på fælleshuset, og 

hvis der bliver behov for den hér i foreningen eller  

i nabolaget, så kunne det være rigtig godt at have 

mange ”Hjerteløbere” tæt på, som i en fart kan 

bringe hjertestarteren til personen med hjertestop. 

Derfor vil vi gerne opfordre jer med ”sporty ben” til 

at melde jer som ”Hjerteløbere”                           

Læs mere på: hjertestarter.dk                        

Johnny vil gerne stå for tilmeldinger, så send en 

mail til bestyrelsen, hvis du/I vil være hjerteløber. 

Beboer tip: 

Tom, som lige er flyttet ind i 366E, har to næsten 

nye originale Velux sorte rullegardiner til salg (ikke 

mørklægning) hvis I savner gardiner til jeres nye 

Velux vinduer. Kontakt Tom hvis interesse. 

Bestyrelsen ønsker alle en rigtig glædelig jul 

samt et godt nytår.                                           

Tak for hyggeligt naboskab i årets løb. 

                                                                                          

 

 

Andelsboligforeningen Vævergården 

Nr. 56 – Juni 2014 
 

 

 

 

 

  

 

Andelsboligforeningen Vævergården 

Nr. 120 – December 2021 
 

 

 

 

 

 


