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Generalforsamling
Som fastslået i Ejerforeningens vedtægter skal der afholdes Generalforsamling inden udgangen af
marts, hvorfor det i 2017 blive d. 29/3 kl. 19.00 hos DEAS. Der vil blive udsendt separate indkaldelser,
når vi kommer tættere på, men hvis der er medlemmer af foreningen, der ønsker et angivet emne
behandlet, skal dette indgives til bestyrelsen senest 14 dage før – dvs. senest d. 15/3 2017.
Mangler på fordøre
Til foråret vil det være et år siden, at vi startede udskiftningen af fordørene til alle lejlighederne,
hvorfor det snart er tid til 1-årsgennemgang sammen med leverandøren, hvor evt. mangler
vedrørende døren kan meldes ind hvorefter det, hvis det accepteres, bliver udbedret. Så kast gerne et
ekstra blik på jeres fordør efter evt. mangler – det kunne feks. være;
•
•
•

Lys der kommer ind i siderne af døren
Døren hænger/binder
Cylinder/Greb

Hvis der observeres mangler skal disse enten sendes til bestyrelsen@oesterport.dk med god
beskrivelse, navn & adresse, eller noteres i ”Mangelskema” som er blevet uddelt sammen med dette
nyhedsbrev og afleveres i Viceværtens postkasse (Finlandsgade 10, gården) senest d. 18/1 2017.
Byhaver
Der er stadig ledige Byhaver – så hvis der er interesserede beboere, kan disse lejes for en sæson for kr.
50,00 – en have per lejlighed. Retningslinjer vil blive delt rundt til alle lejligheder sammen med skema,
hvor man kan tilmelde sig til lodtrækningen. Hvis der er flere interesserede, end der er haver, vil der
blive trukket lod. Man kan også melde sin interesse per mail til bestyrelsen:
bestyrelsen@oesterport.dk
Ledige kælderrum
Der er pt. ledige kælderrum i ejerforeningen, der kan lejes af beboer ved at kontakte viceværten på tlf.
24 45 34 63 eller vicevaert@oesterport.dk
De ledige kælderrum i følgende gader;
• 5 stk i Islandsgade
• 1 i Sjællandsgade
• 6 stk i Finlandsgade
• 3 stk i Østerbro
Parkering
Der er nu delt nye parkeringskort ud til de enkelte lejligheder for 2017/2018 – de kan allerede sættes
i forruden nu uden problemer. Hvis man skal have gæster på besøg, udleverer viceværten stadig
dagskort.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen Østerport

