Andelsboligforeningen
Birkebakken II
Birkehegnet 7, 2630 Taastrup

JuleNyt & Godt Nytår fra bestyrelsen
Vi har fået ny hjemmeside, CHECK ”www.birkebakken-2.dk”
Den er opdateret efter bedste evne, men vi mangler lidt dokumenter, bl.a. Referater fra
ekstraordinære generalforsamlinger 2018, 2017, 2016 samt Nyt fra bestyrelsen 2018 og 2017 som
vi gerne vil have med. Vi vil også gerne have lidt billeder til et Galleri på hjemmesiden
Giv meget gerne feedback, på hvad man kunne ønske sig der var tilgængeligt, samt hvad der måtte
mangle eller hvis der er fejl på siderne.
Kontakt evt Næstformanden på Syrenhegnet 66, for at få materiale scannet, eller send materialet i
PDF/JPEG til: nformand@birkebakken-2.dk
---Angående sne…., Hvis nu det bliver rigtigt koldt … Og… det blæser
-

Husk det påhviler den enkelte bolig at rydde for sne samt glatføre bekæmpe ud for egen bolig
og på egen P-plads. Der forefindes salt / sand i Voldhuset hvis man ønsker at gøre brug af det.

-

Sne- slyngen & fejemaskinen - Det er lykkes at få et frivilligt beredskab på benene. De vil
fokuserer på tilkørselsveje til vores P-pladser, primært Rønnehegnet og Birkehegnet.
Der er tale om frivillige, som hjælper når de kan, og har lyst – hvis du gerne vil hjælpe…
kontakt formanden. (Se vores hjemmeside)

-

Du er meget velkommen til at hjælpe vores ældre beboerer og fællesskabet ved at ryde sne på
vores stier, maskinerne er til det samme J.

-

Hvis sneen kommer… og blæse, er der mulighed for at der kan komme sne ind på lofterne.
Det er den enkelte boligs eget ansvar, at holde øje med om der kommer sne ind, og fjerne det
før det smelter. Foreningen har ikke forsikring der dækker vandskade af denne type, og derfor
er det den enkeltebolig, der selv kommer til at udbedre skader og evt. følgeskader.
Kan du ikke selv.. få hjælp fra din familie eller søde nabo.

---Den kolde & fugtige tid giver ofte anledning til fugt indvendigt på ruderne.
Et par gode råd;
- Dannes der fugt i kanten af dine ruder, så får du skimmel … hvis ikke du aftørre dine vinduer.
- Udluftningen er vigtig for et godt indeklima. Gør det kort således du undgår nedkøling af
boligen.
---Hjælp hinanden med at holde øje med vores værdier, tal med din nabo, om hvornår du er hjemme
hen over nytåret. Hvis du ser noget mystisk… spørg interesseret de som går forbi, hvad de
søger/laver... og ønsk dem god Jul og godt nytår.
Vi ønsker alle en god og fredelig Jul, samt et godt Nytår.
mvh Bestyrelsen.
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