En maj / juni hilsen til Kagsgårdens beboere
Allerførst, så ønskes I en rigtig god sommer.
I lighed med forrige år, så er der blevet lukket der for varmen. Vi åbner igen 15.09.2018. Hvis
det bliver meget koldt, så åbnes der selvfølgelig for varmen.
Bestyrelsen har nedsat et grønt udvalg:
Bestående af repræsentanter fra ejendomsfunktionærerne og
bestyrelsen. Møderne holder fortrinsvis i dagtimerne. Hvis der
skulle være beboere, der har ideer til at forskønne vores
grønne udearealer, så meld jer til Bo på ejendomskontoret.
Vi forestiller os 2 -3 beboere. Udvalgets forslag skal
godkendes af bestyrelsen, da det har noget at gøre med
økonomien.
Af hensyn til brandfare og flugtveje, så må der ikke opstilles, hverken barne- /
klapvogne, eller andre genstande i opgangene. Dette er et krav fra
Brandmyndighederne.
Vi forventer snarest en udskiftning af vores nuværende varmemålere, da de er ved at udløbe
for garantiperioden mht. levetid. I får nærmere besked om tidspunkt, men nu er I adviseret.
Funktionærerne har besluttet, at de vil have en differentieret arbejdstid, dette betyder, at I
ser nogle går hjem før andre, men alle arbejder 37 timer.
Som forsøg så nedsættes kontoråbningstid: dvs. åbningstiden er 8:00 – 8.30.
I kan kontakte kontoret på deres telefon eller via mail. Se nederste linje i denne hilsen.
Vi arbejder med forslag til en række projekter og forventer vi kan præsentere dem på et
ekstraordinært beboermøde i løbet at sommeren. Det drejer sig bl.a. om bl.a. om overdækning
af 3. sals altanerne, nye etagedøre mv.
Der er desværre sket en stigning i hensættelse af storskrald ved siden af
vores kildesorteringsøer. Det er ikke noget smukt syn
en lørdag at det flyder med affald, både
husholdningsaffald, som hører til i
nedstyrtningsskaktene, møbler osv. Vi har en
containergård, brug den, så vi fortsat har en pæn ren
bebyggelse. Husholdningsaffaldet tiltrækker rotter. Tænk på det.
Der står grills til fri afbenyttelse. Opfordring: fjern Grillkul og tændvæske, når I går derfra.
Mindre børn kunne måske finde på at gøre, som far eller mor og hælde væske på glødende
kul. Med katastrofale følger.
Musik: Som vanligt tænk på naboerne, når I har åbne vinduer. Det er nok
ikke alle, der kan lide Heavy Metal eller Haydn.
Venlig hilsen og god sommer
Ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen.
Ejendomskontor Stationsalléen 38 Tlf. 44 91 51 36
Kontortid mandag til fredag kl. 8:00 til kl. 8:30
Mail: ek-kagsgaarden@kab-bolig.dk

Hjemmeside: www.kagsgaarden.dk

Afdelingens mailadresse: AB3908-6@kab-bolig.dk

www.herlev-boligselskab.dk.

