Nyhedsbrev – august 2018
Fælleshuset – Borde
Vi har forsynet bordene i fælleshuset med hjul. Dette skulle gøre det nemmere at
flytte rundt på bordene. Hvert bord er forsynet med lås på to af benene.
Vi håber, at det er løsningen på, at bordene ikke bliver trukket hen over gulvet.
Hvis I synes, at det ikke fungerer optimalt, vil vi gerne have en tilbagemelding
fra jer.

Miljøstationen – papir/pap.
Vores papir/pap containere er kun til rent papir og pap, hvorfor pizzabakker mv
skal i jeres eget Restaffaldsbeholder.
Vi har observeret, at nogle fra villaerne bruges vores containere. Hvis I møder
nogle ved containerne, vil I så høflig men bestemt sige, at de er forbeholdt beboerne i foreningen. Vi har i perioder pladsmangel i containerne.
OBS: Husk nu at sortere i papir/pap og i plast/metal. På flaskecontaineren er
monteret en lille beholder (gul) til batterier.

Lars Jensen
Vivaldisvej 186
25323428

Erik Karstenskov
Vivaldisvej 140
2032 3586

Tonny Jensen
Vivaldisvej 132
9838 4484 / 25133484

Ny beboer.
Vivaldisvej 196 er overtaget af Metha Ottosen pr. 15.august 18.
Velkommen til Metha og vi håber, at du vil blive glad for at bo i vores forening.

Maling til eternitpladerne på redskabsrummet.
Indkøb af maling til eternitpladerne er for egen regning, da det ikke er vedligeholdelse, men en forskønnelse.
Foreningen vil gerne stå som formidler af indkøb af malingen i 10 ltr. spande.
Flere boliger kan gå sammen om en 10 ltr. spand. Prisen for en 10 ltr spand er ca
1.400 kr.
Hvis foreningen skal formidle indkøbet, kan Erik Karstenskov kontaktes.
Eternitplademalingen, der skal være en tagmaling, har følgende kode 7012 Basaltgrau RAL, Tinova Premium Exterior, BASE: BM, wR1 10, wY1 175, wZ1
1079, Base medium 5242813. Malingen kan laves hos Nordsjø Farver. Bauhaus
kan også godt lave den.
Malingen til dørene i redskabsskuret mv har følgende sammensætning: Base 4,
Flygger 97. Til 0,75 ltr bruges følgende mængder pasta: GS 13, VM 146, VV 17
og WW 56. Den kan laves hos Flygger og i Bauhaus.
Hvis disse blandinger er for kryptisk, har Erik Karstenskov sedler, hvor blandingerne fremgår bedre end ovenstående.
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Skift af telefonnumre og mailadresser.
Når I skifter telefonnummer eller mailadresse vil bestyrelsen gerne have besked
om dette. Det kan gøres ved enten af sende en SMS eller mail til formanden eller
et bestyrelsesmedlem.

Nye pullerter/stolper
Som nogen nok har bemærket, er der sat nye pullerter op. Pullerterne
er lavet af composit(genbrugsplast). Vi har ikke sat pullerter op ved
vejbumpene ligesom der ikke er sat 2 op for enden af stien gennem det
grønne område.
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