
Bestyrelsesmøde den 22.08.21
Tilstede Jes, Mads og Pia

Planlægning af afdelingsmøde samt vores forslag og dagsorden

SÆT KRYDS i kalenderen søndag den 26.09.21 kl. 13 der har vi
oprydning/hygge dag i afdelingen.

Der mangler at blive registreret husdyr. Hunde og katte også
indekatte. Det er betingelser fra Husordensreglementest pkt. 13
Det er vigtigt at dette bliver gjort, da det ellers betragtes som
misligholdelse af lejekontrakt.
I kan selv printe fra Almenbo hjemmeside eller komme forbi Pia i nr.
14 og få en seddel - her skal sedlen også afleveres, da
afdelingsbestyrelsen (Pia) skal underskrive. Registrering bliver
opbevaret hos Pia.

Så har vi stadig en trailer holdende - denne skal fjernes (pkt 15)

Og nu når vi er ved parkering - LAD VENLIGST VÆRE MED AT
PARKERE ANDRE STEDER END PARKERINGSBÅSE

De mørke fliser er til at gå på - ikke parkere. Der er rigtig mange
børn der lærer, at de må gå der. Uvis hensyn til dine naboer og ikke
mindst skraldebilen og i tilfælde af udrykningskøretøjer.

Husk at kigge i infotavlen - der bliver ophængt nyhedsbrev fra
Almenbo, og ofte er der arrangementer man kan tilmelde sig til.
Ellers kan man finde mange informationer på AlmenBos
hjemmeside. Den er for nylig blevet opdateret og der findes næsten
svar på alt.



Der er sat info sedler op ved affaldsøen ang. STORSKRALD
Det er stadig et problem at visse beboere smider deres ting, og
desværre er der nogen der har smidt hylder og metal ned i
papcontainer - det er bare ikke ok !!!

Pizzabakker må IKKE komme i pap pga kemi og plastic i pappet, de
skal i restaffald. Der hænger en seddel i info tavle om
affaldssortering samt hvordan Storskrald ÅK kontaktes

Den nye affaldsordning (mere sortering) fra Århus Kommune træder
først i kraft 2023

Jesper Holze er i dialog med bygherre overfor have 1, det er bare
som om, det ikke rigtig hjælper.

Tak til alle der er med til at vi bor i en skøn afdeling med et godt
naboskab. Vi håber at se mange af jer til afdelingsmødet.
Det er på afd. mødet at du kan komme og få indflydelse på din
dagligdag - det er vigtigt at bruge din stemme for at styrke vores
fællesskab.
Tilmelding til Pia i nr. 14

De bedste hilsner
Bestyrelsen

vedlagt oversigt over udlån fra fællesskur


