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Advarsel
 Kældre

Vi har desværre unge mennesker, der benytter vore kældre til ophold
med blandt andet rygning og et omfattende svineri. Dette er ikke tilladt.
Nøglebrikker vil i givet fald blive inddraget og en hussordenssag startet.
Vi har fornylig haft ildspåsættelse i kælderen til blok 22. Heldigvis er
pågældende blevet fanget ved en god politiindsats, og der er rejst et
større erstatningskrav.

 Lofter

I øjeblikket foretages der indbrud på vore lofter, hvor unge mennesker
tilsyneladende opholder sig på vore lofter. Det er forbudt og farligt.
Bliver anmeldt, ligesom der vil blive rejst sag mod den husstand, hvor
den /de unge bor.
Afdelingsbestyrelsen er i gang med at undersøge mulighederne for
sikring af vore lofter.
Ring til politiet, hvis du konstaterer nogen på lofterne og kontakt
ejendomsfunktionærerne næste dag.

Tag en snak med husstandens unge mennesker!

Kommende arrangementer
Reserver allerede nu dagene
Torsdag den 29. august 2019, kl. 19.00
Informationsmøde om byggesagen. Status og økonomi
Tirsdag den 24. september 2019, kl. 18.30
Afdelingsmøde med efterfølgende spisning.
Lørdag den 19. oktober 2019. (tidspunkt endnu ikke fastlagt)
Fejring af afdelingens fødselsdag med lægning af blomsterløg og efterfølgende
forfriskninger for deltagerne i beboerhuset og underholdning for de deltagende
børn.
Herudover planlægges et arrangement med juleklip.
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Vi forsøger løbende at opdatere vores website med information om afdelingen.
Der findes særskilte sider om Ghetto-information og Altan-information.
Du kan under Info fra a til z finde masser af relevant information om
afdelingen. Savner du noget information, så send en mail til afd50@aab.dk

Vaskeriet
Døren til vaskeriet skal af sikkerhedshensyn holdes låst. Må ikke blokeres, så
den ikke kan lukke.
Savner du luft, så kan du åbne vinduerne mellem dør og vaskemaskiner. Skal
lukkes igen, når vaskeriet forlades. Bemærk. Når vinduerne åbnes, så kommer
ventilationsanlægget ud af balance.

Sko, affald og andre effekter på trapper
Der må ikke hensættes sko affald eller andre effekter på trapperne
Du får en regning for udvidet beboerservice, hvis vore ejendomsfunktionærer
skal fjerne effekterne.

Cykel-oprydning i kældre
Synlig defekte cykler og barnevogne uden navn og adresse vil snarest muligt
blive fjernet. Sæt derfor senest i weekenden navneseddel på.
Effekter der henstår ubrugt/tilsyneladende uden ejer vil få påsat mærkat med
Oprydning
Fjernes ved manglende navn og adresse
Vil blive fjernet efter en kortere periode, hvis der ikke er påsat navn og
adresse.

Afdelingsbestyrelsens kontortid i sommerperioden.
I år holdes der lukket tirsdagene den 9, 16. og 23. juli.
Der henvises til varmemesterkontoret mandag til torsdag kl. 12.00 til 12.30.
Der kan også sendes mail til afd50@aab.dk (navn, adresse, bolignr. og tlf.).
Afdelingsbestyrelsen ønsker alle en god sommer
Side 2 af

2 sider

www.aab50.dk

