
 

                                                                                    Frederiksberg 19-03-2018 

KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2018, JANUAR OG FEBRUAR 2019 

Der har været afholdt bestyrelsesmøder 5 dec.2017, 8 jan., 29 januar og 19 februar 
2019. 

PROLINE er nu helt færdig med renoveringen af faldstammerne og hele det 
omfattende projekt er stort set forløbet tilfredsstillende. 

Projektet med inddækning af affaldscontainere på O.V. Kjettinges Allé er nu færdigt 
og ser flot ud – det pyntede. Bestyrelsen takker forskønnelsesudvalget for det store 
arbejde. 

Desværre har vi haft nogle lidt større vandskader hos nogle andelshavere og der har 
efterfølgende været en del arbejde med udbedring af skaderne. 

Vi har skiftet forsikringsselskab fra 1. januar 2018 til ALKA,  idet vi derfra har fået et 
bedre tilbud end det hidtidige selskab. Forsikringen tegnes gennem mægler. 

Vi har nu indkøbt røgalarmer som vi selv sætter op ved viceværtens foranstaltning i 
de enkelte trappeopgange. Var en noget billigere løsning end de tilbud vi havde 
indhentet fra et par firmaer. 

Husk når I begynder at ordne altankasser, at der ikke må lægges LecaGranulat i 
bunden af disse, idet vand og Leca danner syre, som nedbryder altankasserne. 
Bedste metode er at lægge et 2cm lag perlesten over drænet i bunden af 
altankassen og herefter plantemuld – undgå spagnum og kunstgødning der også kan 
tære altankasserne – de er lidt gamle og sarte. Har du defekte altankasser bør du 
kontakte viceværten med henblik på reparation INDEN du planter til. 

Husk at rense aftrækskanaler i lejlighederne - har man monteret mekanisk sug i form 
af ventilator kan disse tages af og aftrækskanalen renses med børste eller støvsuger, 
for at fjerne evt. skidt der hindrer ventilering af lejligheden. Aftrækskanalerne er 
med til at ventilere og fjerne fugt fra vores boliger, og det er vigtig at de fungerer.  

Husk at der er Generalforsamling den 23 april. Skriftlig indkaldelse med dagsorden 
kommer senere. 

Vi sparer heldigvis på snerydning men må salte lidt ind imellem.  

                                     Vi håber på snarligt forår og små blomster omkring os 



                                                             BESTYRELSEN 

 

 

 


