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Viceværten sygemeldt
Viceværten er sygemeldt i uge 39 og uge 40 pga. operation og alt kontakt vedrørende drift af
ejerforeningen i denne tidsperiode skal være til bestyrelsen eller DEAS.
Ny container til sortering af affald
Fra november 2016 skal alle borgere i Aalborg Kommune til at sortere:
• Plast og metal
• Minielektronik
• Elpærer
Vi vil fra november få adgang til en ekstra container til plast og metal, samt udstyr til aflevering af
minielektronik og elpære – så husk at få sortere fra november af. I kan læse mere om ordningen her
www.skidt.dk/aalborgudenaffald
Ekstra rengøring af opgangene
Alle opgangene er blevet ekstra ordinært rengjort for sorte mærker, pletter, spindelvæv og lignende.
Have-konkurrence
Som nævnt på sidste generalforsamling arbejder vi på at give haven et ansigtsløft, bla. ved at få revet
bunkerne ned, opsætning af havekasser og lignende.
Vi vil dog gerne have jeres bud på hvad en have i vores ejerforening skal indeholde og kunne, så smid
en tegning, en skitse, et billede eller noget helt andet på vores Facebookprofil, per mail eller fysisk i
viceværtens postkasse - og vær' med til at skabe rammerne i haven! - Vi udlover 3 flasker vin til den
bedste, mest kreative idé inden vi går på juleferie.
Vi vil også prøve at få en gruppe studerende fra anlægslinjen på tekniskskole til at lave et projekt
omkring vores have og dermed deres bud på hvordan en fremtidig have kan se ud
El-projekt & maling af bagtrapperne
Vi er ved at kunne gå i gang med næste etape af vores El-projekt, nemlig at få udskiftet målere på
Østerbro. Det bliver gjort i løbet af efteråret, og beboerne bliver selvfølgelig orienteret i god tid når
datoerne er fastsat.
Samtidig er vi begyndt at indhente tilbud på maling af bagtrapperne som vil være næste skridt når der
er midler til det – sandsynligvis engang i foråret 2017.
Altaner
Vi vil i løbet af efteråret arbejde på at få lavet udbudsmateriale på opsætning af altanerne og derefter
få indhentet 2 ekstra tilbud udover Altan.dk. Når vi har materialet vil dette blive sendt ud til alle og vi
vil indkalde til et dialogmøde omkring hvilket tilbud vi skal gå videre med.
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