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Nyt fra bestyrelsen 

 

 

Arbejdsdage 

Bestyrelsen vil gerne takke alle for deres deltagelse i årets arbejdsdage. Vi fik lavet en masse og rigtigt hygget os. 

Næste år vil forløbe på samme måde med arbejdsdage den sidste lørdag i maj og august samt 2 ekstra i perioden her i mellem. 

Dog vil vi stramme lidt op omkring deltagelse. Arbejdsdagen er fra kl. 10.00 til kl. 14.00 som minimum. Man har selvfølgelig lov til at gå tidligt 

hvis der er kommet noget i vejen. Men i så tilfælde vil dagen ikke tælle. Hele husstanden må gerne deltage men som minimum en. 

Yderligere vil der ikke længere være mulighed for at få en opgave tildelt. Der er 4 arbejdsdag så det må være muligt at kunne deltage i 2 af dem. 

  

Ny beboer 

Vi har fået en ny beboer i foreningen. Torben og Lisbeth er flyttet og den 1/9 flyttet Tove Bank Vilhelmsen ind. 

Vi ønsker hende velkommen til foreningen og håber hun vil trives her. 

 

Tagrender og soklen skade 

Vi har tidligere bedt folk om at give os besked hvis de har problemer med deres tagrender eller sokler. Vi vil gerne lige give folk en chance igen 

for at skrive til os herom. Hvis du tidligere har nævnt det så smid alligevel en besked til os så vi er sikker på at alle er med. 

Besked kan sende til brian@birkebakken-2.dk eller ved at efterlade en besked i postkassen ved fælleshuset. 

Fristen er d. 20/9 2013. 

 

Maling 

Det skulle nu være mulighed for at hente maling i skueret. Beklager ventetiden. 

Vi benytter nogle standard farver i foreningen. 

”Kridt” som er den hvide maling til vægen.  

”Flint” som er den grå maling til vægen 

”Marehalm” som er den grønne til jordhegn 

Der står også en hvid glans 40 til dør og vindue lister 

Selve loftet i vores indgangspartier kan males med ”Kridt” men man kan også benytte en hvid med en mindre glans fx 5. 

 

Varmeunits 

Der vil i løbet af oktober blive fortaget service af vores varmeunits. 

 

Trapper og jordhegn (Frivillige søges) 

Foreningen står overfor 2 store omkostninger. Malling mv. af de 2 trapper til Syrenhegnet 60 og 78. Endvidere skal vi også have udskiftet og re-

noveret vores jordhegn. I denne forbindelse vil vi anmode jer til at melde jer frivilligt til at hjælpe med at få disse opgaver løst. Skulle vi ud og 

hyre folk til dette vil det blive meget dyrt og vi ønsker vel alle at holde vores omkostninger nede. 

Dette er som sagt helt frivilligt, dog vil der være en lille overraskelse til dem der deltager. 

Hvis du har lyst kan du henvende dig til bestyrelsen enten via e-mail eller seddel i postkassen. 

 

 

 

Hilsen 

Bestyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    
 

 

http://www.birkebakken-ii.dk/
mailto:brian@birkebakken-2.dk

