
 
 
 
 
 
 
 

Taastrup 12 juni 2008 
 
Maling 
Trænger dit skraldestativ eller skur til maling skal du henvende dig til Thommy Thomasen, Birkeheg-
net 5 for udlevering af maling, efter endt arbejde afleveres overskydende maling og eventuelle pens-
ler til Thommy. 
 
Nyhedsbrev fra GF 
Grundejerforeningen (GF) har udsendt nyhedsbrev for maj 2008, der nævnes bl.a. parkeringsproble-
matikken i området, bestyrelsen skal henstille til at medlemmerne orientere deres gæster om at par-
kering udenfor de afmærkede båse ikke er tilladt, ligeledes gør GF opmærksom på at haveaffald o. 
lign. ikke henkastes på voldene. Hele nyhedsbrevet kan læses enten via hjemmesiden eller i glas-
skabet ved fælleshuset. 
 
Motionering af ventiler 
Det er en god idé at sørge for at ventilerne i varmeunitten, køkkenet og på badeværelset motioneres 
regelmæssigt, dette skal gøres for at man kan være rimelig sikker på at de virker hvis der skulle blive 
brug for at lukke for enten varme eller vand, husk også at checke ventilerne ved vandmåleren. 
 
Reparation af sokkel 
Vi har før bedt beboerne om at checke boligens sokkel for manglende pudslag, dette vil vi gerne følge 
op på, så I bedes venligst checke soklen omkring jeres bolig for manglende pudslag. Skulle der 
mangle pudslag meddeles dette til bestyrelsen med en seddel i foreningens postkasse udfyldt med 
navn, adresse samt cirka hvor på soklen at pudset mangler: Brug gerne blokbogstaver. 
 
Musik 
Husk! Sidder du udenfor i det gode vejr så tænk på dine naboer når du spiller musik eller hører radio, 
det er ikke sikkert at dine naboer er lige så glade for det du hører som du selv er, så vis hensyn, skru 
ned for musikken eller tag lyttebøffer på. 
 
Omforandring i boligen 
Står du og skal i gang med ændringer i din bolig det kan være nyt køkken eller bad eller andre ting så 
husk lige at, jf. vedtægternes § 9 stk. 1 - 4 skal du anmelde disse omforandringer til bestyrelsen in-
den du går i gang. 
 
Generalforsamlingen opfordrede 
Bestyrelsen til at, skrive ud til medlemmerne angående fjernelse af græs og ukrudt mellem fliserne 
såvel foran som bag boligen, det være hermed gjort. Ligeledes er der checket op på den skattesag 
foreningen fører gennem Rafn & Søn, der er desværre intet nyt i den sag. 
 
Sommerferie 
Dele af bestyrelsen holder sommerferie i juli måned, samtidig er fælleshuset lukket for udlejning. 
Bestyrelsen ønsker alle medlemmer samt administration en god sommer. 
 
 

Med sommerlig hilsen 
bestyrelsen 


