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A/B Middelfartsgården
Siden Sidst

Det har været et roligt efterår i
Middelfartsgården, uden de store udfordringer.
Så fremt der skulle være noget nyttigt nyt, inden
næste nyhedsbrev, holdes vores hjemmeside,
den løbende opdateret, adressen er:

Rygning
Bestyrelsen ønsker at huske alle andelshavere på,
at det IKKE er OK at smide cigaret skodder ud
over altanerne.

www.middelfartsgaarden.dk

Hvis man ryger på gaden, ser bestyrelsen også
gerne, at man rydder op efter sig selv og ikke
smider sine skodder på fortovet.

Oversvømmelse

Ny administrator hos Datea

Som skrevet i sidste nyhedsbrev, blev elevatoren i
Middelfartgade 8 svært beskadiget under
oversvømmelserne i august.
Skaderne taget i betragtning og for at undgå det
sker igen, bliver elevatoren nu fuld renoveret og
de fornødne forholdsregler taget, så eventuelle
fremtidige oversvømmelser ikke vil gå så hårdt ud
over elevatoren.
Elevatoren i Middelfartgade 8 forventes
færdigrenoveret først i det nye år.
Kemiskab

Efter der er kommet nye låse og nøgler, kan
bestyrelsen informere om at der i kælderen
under Vardegade 24 findes et kemiskab. For at
gøre det nemt for alle beboere at benytte dette,
er låsen blevet skiftet, så det nu er muligt at
bruge den samme nøgle til kemiskabet, som til
porten og gangdøren.
Skal der være fest…
…Så lad der være fest – men husk dine naboer!
Derfor opfordrer bestyrelsen til at man husker at
sætte en seddel op i sin egen og eventuelt også
naboopgang(ene) en uges tid før. Så er alle
forberedt på et øget støjniveau.

Middelfartsgården får fra 2. januar ny
administrator. Vores nye administrator hedder
Ying Li Petersen og kan kontaktes på følgende
mailadresse og telefonnummer, såfremt det er
nødvendigt.
Mail: ylp@newsec.dk
Tlf.: +45 45260943
Generalforsamling 2018

Beboerne kan allerede nu sætte kryds i
kalenderen tirsdag d. 24. april. Der vil
Middelfartsgårdens årlige generalforsamling
finde sted. Nærmere information følger, når vi
kommer tættere på.

Sidste med ikke mindst ønsker bestyrelsen alle
beboere i Middelfartsgården,

Glædelig Jul og Godt Nytår 2018

