En december hilsen til Kagsgårdens beboere
Så er det snart jul.
Som vanligt får I udleveret en plastsæk til gavepapir mv. Rent
undtagelsesvis så må I henstille plastsækken i cykelkælderen.
Husk kun papir og pap i sækken! Ingen madvarer!
Vores renoveringsprojekter ser snart en ende. Nu mangler vi den
resterende belysning: Lys i rundellen, flere lamper ved stien mod
Herlev Hovedgade og andre stier, lamper på flere garagegavle og
belysning af parkeringspladsen mod Toggangen.
Endvidere så mangler vi at få renoveret vores affaldsskakte. Samt lidt manglende
indregulering af ventilationsanlæggene.
OBS: Desværre så har ventilationsfolkene gået forgæves til flere lejemål. Enten har folk ikke
været hjemme, glemt at aflevere en nøgle eller ikke ville lukke op på trods af de var hjemme.
Ventilationsfolkene kommer endnu engang til januar. Dette koster desværre Kagsgården
ekstra penge. Det er bydende nødvendigt, at ventilationen bliver indreguleret. Så
ventilationsfolkene SKAL ind.
På afdelingsmødet blev man enige om at opfordre til at varevogne og gæstebiler parkerer
på parkeringspladsen mod Herlev Hovedgade.
Referat fra mødet kan læses på vores hjemmeside.
Siden sidst: Som I måske har bemærket, så er bedet ved gavlen af blok 8 blevet renoveret.
Tak til vores funktionærer for dette.
Der er oprettet en ny sti ved gavlen af blok 1. Her kommer der et rækværk
og en chikane, så man ikke kan køre direkte ud på kørebanen. Der bliver
også plantet Vinca. En lavt voksende plante, så der bliver et mere frit syn
for kørende.
Endelig så er bedet langs blok 7 (mod børnehaven) blevet plantet til med Hortensia og
Dværgmispel. Så her skulle der gerne blive et blomsterhav til næste år.
Til de af jer der vil kunne se tv fra Yousee:
Husk at tilmelde jer hos Yousee senest d. 20. december. Tlf.nr.: 70 70 43 40.
Ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.
Pas nu på med fyrværkeriet.
Vi skal helst undgå skader på personer og
bygninger mv.
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