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Maling – beskæring af træer – havearbejde – altaner – vaskeri – fælleslokalet – navneskilte – sommerfest – håndværkere – orden

Vi lægger ud med at berette, at bestyrelsen efter generalforsamlingen og efter konstituering ser
således ud:
Peer Bo Pedersen, 24, 6/01
Michael B. Jakobsen, 28, 2 th.
Irene Larsen, 26, 1 tv.
Finn Larsen, 26, 1 tv.
Helle Caspersen, 28, 1 tv.

Formand
(næstformand)

Suppleanter:
Hanne Winkel, 26, 2 th.
Hans Børthy Petersen, 22 B, 2 th.
Maling
På generalforsamlingen blev det vedtaget at fortsætte malingen af ejendommen. Vi har denne gang
valgt at få malet altanerne i nr. 24 mod syd. Beboerne i de pågældende lejligheder er p.t. ved at
returnere spørgeskemaer med besvarelse om, hvorvidt de ønsker at få malet eller om de vil male selv.
Vi minder de pågældende beboere om, at svarfristen er sat til 25. maj 2008. I skrivende stund har ca.
50 % afleveret spørgeskemaerne.
Beskæring af træer
Vi har valgt at fælde et træ i skellet mod nr. 30 og beskære 2 andre træer. Vi ved godt at resultatet i
første omgang ikke er så pænt, men vi har en sikker formodning om, at det bliver det. Formålet har
været, at skaffe sollys til lejlighederne i nr. 26 og 28, samt at skaffe luft til gården for at mindske
mosdannelser på plankeværker og grund.
I stedet for det fældede træ, vil der blive plantet andre buske/planter.
Havearbejde
Vi opfordrer beboerne til at deltage i havearbejdet i weekenden den 16/17. maj. Der kræves ingen
særlige evner for at deltage – blot lidt energi, så alle kan være med. Kom og vær med til en hyggelig
weekend eller måske blot et par timer?
Altaner
Der har været talt og skrevet meget om lunker på visse altaner. For ikke at ofre en masse penge på en
løsning som måske ikke virker, har vi nu iværksat en forsøgsreparation i nr. 26. Hvis den falder godt
ud, vil vi tage fat på reparationen af de øvrige registrerede altaner.
Vaskeri
Det er på eget ansvar at man benytter foreningens vaskeri. Vi har desværre lige haft en skade på noget
tøj foranlediget af, at en maskine har været benyttet til farvning af tøj. Vi har derfor måtte indføre et
forbud mod farvning af tøj i maskinerne. Der er nu opsat skiltning om dette i vaskeriet.

Varmeforsyningen
Frederiksberg Forsyning har meddelt os, at de vil udskifte nogle varmerør som forsyner ejendommen
med fjernvarme. Det betyder, at vi på et tidspunkt skal have gravet på grunden (gården) samt at vi skal
have opsat en midlertidig forsyningsstation til varmt vand. Vi kender endnu ikke tidsplanen, men
formoder at det sker i løbet af 2008.
Fælleslokalet
Ejendommen har et fælleslokale i nr. 22 c. Lokalet bliver sjældent benyttet af foreningens
medlemmer. Bestyrelsen kunne godt tænke sig nogle tilkendegivelser fra medlemmerne omkring
lokalet. Skal det gøres mere attraktivt? Skal der etableres dør ud til fællesarealet? Skal vi ofre penge
på nyt inventar, gardiner, køkken? Der er givetvis mange andre ting man kan fremføre.
Har du en mening eller et ønske, så giv dette til kende overfor bestyrelsen.
Navneskilte
Hvis du er tilflytter eller skifter navn, så husk at orientere varmemesteren om, at der skal skiftes
navneskilt ved dørtelefonen. Navneskilt på hoveddøren er til gengæld beboernes eget ansvar. Vi vil
dog gerne anbefale, at man ofrer et pænt navneskilt og ikke nøjes med en lap papir på døren.
Sommerfest
Der har tidligere været tale om, at vi skulle have en sommerfest. Hvis du har lyst til at deltage i et
sommerfestudvalg, så kontakt Helle Caspersen fra bestyrelsen. Vi håber det ad denne vej vil lykkes at
samle de fornødne kræfter til opgaven.
Ejendommens håndværkere
Bestyrelsen vil meget gerne anbefale ejendommens tilknyttede håndværkere til beboerne. De kender
ejendommen og vi er trygge ved deres arbejde. Vi kan imidlertid ikke indestå for deres priser, så det
er op til den enkelte, selv at indhente kontroltilbud m.v.
Husk lige……….
at cykler skal placeres i cykelstativerne og under ingen omstændigheder må placeres i ”svinget”
der altid skal være friholdt til brandkøretøjer m.v.
at bruge elevatorskånerne når du skal have fragtet større ting med elevatoren
at fortælle dine gæster at de gerne må tage hensyn til øvrige beboere når de færdes på
svalegangene om natten.
Beboere søges!
Kender du et musvitpar eller mejsepar som søger en bolig, så har vi netop en ledig 1 værelses bolig
ledig. Vi har nemlig opsat en redekasse på fællesarealet. Boligen kan vederlagsfrit anvendes af de
kommende beboere J
Det var alt for denne gang!
Vi ønsker Jer alle en god Pinse og sommer!
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Husk også foreningens hjemmeside : www.Platanhusene.dk

