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A/B Middelfartsgården
Siden Sidst
Bestyrelsen vil starte med at ønske alle et godt nytår.
Vi håber, alle beboere har haft en god og rolig jule- og
nytårsferie og er klar til at tage fat på 2019.

Gården; affald & oprydning
Bestyrelsen oplever desværre gentagne gange, at
beboerne ikke benytter de affaldscontainere, der er til
rådighed i gården, men derimod sætter affald ved
siden af containerne eller ikke sorterer deres affald
korrekt. Herudover er foreningens tilgængelige legetøj
også spredt rundt omkring, når det ikke benyttes.
Bestyrelsen opfordrer derfor på det kraftigste til, at
alle er med til at holde gården pæn og ryddelig, dvs.
sørger for deres pap pakkes og placeres nede i
containerne, flaskerne kommer i foreningens
flaskecontainer, sætter biler/løbehjul/gåvogne på
plads, når der er blevet leget i gården, altså, hjælper
med at Middelfartsgården har et gårdmiljø, der er til
glæde og gavn for alle, der benytter det.
Hvis nogle beboere skulle være i tvivl om, hvordan
affald sorteres, kan man altid kigge på Københavns
Kommunes hjemmeside www.kk.dk/affald

Glascontainer
Som de fleste beboere nok har observeret, har vi fået
en ny glascontainer. Skulle man opleve, at den er
fyldt, som den kan være, for eksempel i forbindelse
med jul og nytår – er det beboerens eget ansvar at
komme af med tomme glas og flasker et andet sted.
Københavns Kommune har opsat en glascontainer på
hjørnet af Vardegade og Vordingborggade, som kan
benyttes i disse tilfælde.

Ekstraordinær generalforsamling
I forbindelse med at foreningen i år skal have nye
vinduer, blev der d. 22. oktober 2018 afholdt
ekstraordinær generalforsamling.
Det blev besluttet, at der fortsat skal være to
forskellige typer vinduer. Sidestyrede, hvor der er
sidestyrede i dag og topvende vinduer, hvor der i dag
er dreje-kip vinduer. Der var stemning for
indadgående altandøre, så dette arbejder
byggeudvalget videre med.
Bestyrelsen vil løbende informere om projektet i
nyhedsbrev og på hjemmesiden.

Skal du flytte?
Så husk, at du skal have lavet både el-tjek og VVS-tjek,
før din lejlighed kan vurderes og siden sælges. Hele
forløbet kan tage op til 2 måneder. Du kan læse mere
om det på vores hjemmeside:
www.middelfartsgaarden.dk

Altaner
Bestyrelsen henstiller til, at man ikke smider skodder
eller andet ud over altanerne.
Desuden nærmer vi os foråret og duernes
tilbagevenden, så overvej allerede nu, hvad der evt.
kan gøres for at holde de ynglende duer væk fra din
altan.

Skraldeposer
Bestyrelsen husker alle beboere på, at det er vigtigt at
benytte affaldsposer i vores affaldsskakter, der kan
lukkes helt, så restaffaldet ender i affaldscontainerne i
bunden af skakten og ikke på væggene hele vejen ned,
hvor de tiltrækker skadedyr og skaber lugtgener.

Kontakt til Vicevært
Bestyrelsen gør opmærksom på at vores vicevært har
fået ny mailadresse: bje@360north.dk
Telefon nr.: 39 45 62 00

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

