Kvartalsrapport Januar, Februar og Marts 2019

Der har været afholdt bestyrelsesmøder 20 januar, 17 februar og 24 marts.
Bestyrelsesmødet 24 marts blev for første gang afholdt som SKYPE-møde, altså hvor de enkelte
bestyrelsesmedlemmer sad hjemme ved hver deres PC og talte med hinanden på denne måde.
Mødet blev gennemført i ro og orden uden at medlemmerne talte i munden på hinanden, så det
kan vi godt gennemføre en anden gang, hvis det bliver nødvendigt.
Renoveringen af 3 elevatorer startede i uge 6 og er nu tilendebragt.
Opgangen PBV 111 er færdig renoveret. Det vil sige malet og der er etableret nyt trappelys.
Vejstykket OVK 8 er næsten ved at være færdig.
Bestyrelsen vil gerne henlede opmærksomheden på at det ikke er hensigtsmæssigt at lufte ud
gennem lejlighedens hoveddør i forbindelse med røg/os i køkkenet. Det kan aktivere røgalarmerne
i opgangen – falsk alarm!
Der vaskes trapper hver fredag. Sørg venligst for at der ikke henstår ting uden for din dør og at
måtten bliver fjernet så trappevaskeren kan komme til.
I disse coronatider bliver der ikke tømt container til pap og papir mv. som sædvanligt. Vær derfor
opmærksom ikke at overfylde containerne. Og slå pap sammen, så der kan være mest muligt.
Vi har brug for at alle hjælper med at holde vores ejendomme så smittefri som muligt.
Derfor opfordrer bestyrelsen alle beboere til at vi hjælpes ad med dette.
Vi foreslår, at beboerne i hver opgang, gør rent med almindelige rengøringsmidler (helst dagligt) på alle
overflader, som der er flere der rører ved:
• Alle beboere: Håndtag til hver lejlighed, dørklokker til hver bolig, sprækken til postkasser.
• De mest aktive i opgangen (lav en aftale): Håndtag både ved hoveddør, gelænder, knapper i og ved
elevatorerne, postkasserne ved hoveddøren

Og pas så i øvrigt på alle sammen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

