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NYHEDSBREV
Sommeren lakker mod enden, ferien er ovre og bestyrelsen håber, at alle har haft en behaglig sommer.
Bestyrelsen har været aktive og vil her give alle en status.
Ny Hjemmeside med nyhedsfeed
Bestyrelsen har arbejdet hårdt med at lave en ny hjemmeside. Denne skulle gerne fremstå som mere brugervenlig
og overskuelig. Derudover er der kommet en nyhedsfeed funktion på forsiden, hvor visevært samt bestyrelsen vil
meddele omkring driftsforstyrrelser mm. Vi håber, at dette tiltag bliver taget godt imod og brugt af alle.
Indsamling af cykler, barnevogne m.m.
Vi skal endnu en gang bede alle være opmærksomme på, at viseværten i løbet af august måned vil starte en cykel
indsamling. Så husk at fjerne viseværtens markering inden udgangen af september, ellers vil jeres
cykel/barnevogn/mm. blive fjernet.
Vaskelås indsamling
Som noget nyt vil viseværten også lave en vaskelås indsamling.
Der vil blive sat en markering på de vaskelåse som sidder på tidsbestillingstavlen.
De låse der stadig har markeringen på ved udgangen af september, vil blive klippet af. Husk der kun må bruges
foreningens vaskelåse til tidsbestilling.
Forenings tilknyttede VVS firma
Efter nogle beboere har klaget over, at foreningens tilknyttede VVS firma har for travlt og at ventetiden er for lang,
har bestyrelsen fundet et alternativt firma. Valget er faldet på Østblik VVS.
Fremadrettet vil det således være muligt for andelshaveren, at vælge mellem Østblik VVS og Wolf vvs og kloak.
Kontaktinformationer forefindes på foreningens hjemmeside.
Foreningens tilknyttede vurderingsmand
Efter 7 år som foreningens faste tilknyttede vurderingsmand, stopper Ulrik Hvidkjær.
Hans normale ferieafløser Søren Gylling bliver foreningens faste mand hos vurderingsfirmaet AI.
Bestyrelsen håber, at I vil tage godt imod Søren.
Dørtelefoner
I løbet af foråret og sommeren er 112 beboers dørtelefoner i Milanogården blevet skiftet ud og det bagvedliggende
system er rede-signet og hovedrenoveret. Dette har gjort at pålidelighed og responstiden er blevet kraftig forbedret.
I løbet af efteråret og vinteren vil denne proces blive gennemført for foreningens resterende beboere i Korsika
gården.
Parkering på brandveje.
Det skal fra bestyrelsen side påpeges, at alt andet end af- og pålæsning på brandveje-områderne er streng forbudt.
I ønskes alle en rigtig dejlig sensommer
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

