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Sommerferie
Viceværten holder sommerferie fra d. 29. juni til d. 25. juli – i denne periode vil der kun blive slået
græs og vande blomster, hvorfor bestyrelsen opfordrer alle beboere til at hjælpes ad med at holde
rent og ryddeligt i gården
Askebægre i gården
Der bliver smidt en del cigaretskod i gården, hvilket ikke pynter særligt, hvorfor der vil blive sat 8 ny
antal askebægre op på garage gavlene. Beboere, der ryger udenfor, bedes for fremtiden benytte disse
Stor affaldscontainer bliver låst
Efter gentagende problemer med at den store affaldscontainer i gården bliver brugt af personer uden
for ejerforeningen til bortskaffelse af affald og rodet i af tilfældige ”klunser”, der kommer i gården i
tide og utide, er der blevet indkøbt 2 kombinationshængelåse, som vil blive påmonteret containeren,
så den kun kan bruges af ejerforeningens beboere. Koden kan rekvireres ved at kontakte viceværten
eller bestyrelsen
Fordøre
Der er nu skiftet fordøre i alle lejlighederne, og generelt ser det godt ud og der var ikke mange
mangler ved 1. mangelgennemgang. Skulle der dog være beboere, der har opdaget mangler siden 1.
gennemgang, vil der være en 1.års gennemgang til foråret 2017. Her vil de sidste mangler blive
udbedret, hvis der sendes en udførlig beskrivelse af manglen og adresse på lejligheden til bestyrelsen
på mail bestyrelsen@oesterport.dk eller afleveret i postkassen ved viceværtens kontor
Skrald og affaldscontainer
Der er stadig problemer med overfyldte affaldscontainere i gården – dette tiltrække måger og andre
skadedyr, samt det sviner i gården, når det blæser. Derfor vil bestyrelsen gerne opfordre til, at man
fordeler affaldet i alle containerne i gården – typisk er de inderste containere ikke fyldt
PP Mester Maling
Ejerforeningen har fået lavet en konto til beboerne hos PP Mester Maling Aalborg hvor det vil være
muligt at få op til 50% rabat ved køb af maling (% afhængig af vare og mængde). Kun kontante køb er
muligt og man oplyser bare at man bor i Ejerforeningen Østerport.
Sommerfest i ejerforeningen
Vi prøver at afholde en sommerfest i år i Ejerforeningen for alle beboere og håber i har lyst til at
deltage. Festen afholdes d. 13. August i gården og ejerforeningen vil være vært med lidt drikkelse (øl,
vin, & vand), samt tænde op i grillen, resten er for deltagernes egen regning. SU senest fredag d. 5.
august og vi forbeholder os ret til at aflyse hvis der ikke er nok deltager. Se vedhæftede invitation for
uddybelse.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen Østerport

