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Ulkær 22 St. Tv., 2610 Rødovre - Tlf. 3G 75 06 88 Fax 36 75 06 84
kontortid man - fre 07.30 - 08.30, bestyrelsen træffes man 18.30 - 19.30

Kære beboere i

Så står

AAB afdeling

r

43

julen atter for døren og året 2017 er ved at rinde ud.

Så her kommer et 1ille

juleskriv, om hvad der er sket og er ved at ske i afd. 43

siden sidst fra september.

1. Afd.43 harkøbt en ny traktor, da den gamle ikke ville være med os mere,
det gik stærkl med at finde en ny, så vi var klar til vinterens strabadser.

I samme anledning, husk ikke at parkerer helt

op til fortovet, således at I
ikke ffir skrammet jeres biler, når sneploven kommer forbi.
2. I efteråret fik vi lappet og flrldt vores parkeringspladser op med ruL, da
meget af vores ra1 er Løbet direkte ud i kloakkerne pga. det våde vejr vi
har haft her i sommer og efteråret.
3. Bestyrelsen er påbegyndt et projekt "Nye Kælderdøre" Dvs. at vi får nye
stålkælderdøre i samtlige af vores opgange, samt ved alle nedgange til
kældrene fra gadeplan, dette vi1 være med til at forebygge mod at fa
uventet gæster i vores kældre.
4. De sidste opgange i Ulkær har nu også fået sat automatisk LED lys op i
opgangene, hvilket også giver os en god besparelse på elregningen.
5. Det sidste projekt bestyrelsen har sat i gang er "projekt Snestop" Sidste år
fik vi sat snestop op over nedgangene ti1 cykelkældrene, af den grund, at
når der ti1 tider kom meget sne, så faldt sneen ned i store flager, hvilket
måske kunne få store konsekvenser, hvis man var så uheldig at være på
det forkerte sted, det forkerte tidspunkt, så det har bestyrelsen valgt at fa
sat op over a1le vore opgange.
6. I denne mørke juletid, har vi jo brug for lys og hygge,, så derfor har vi nu
fået opsat Julelys (Ledlys) og Juletræer op på vores affaldsskure, og det
har vist sig at mange beboere virkelig har værdsat.

Nu kunne man jo godt tænke"har vi virkeligÅdti1 alt dette". Men det er sådan
at vi brugt vores penge fornuftigt her i 2017, og har derfor nogle penge i
overskud, her slut på året og gøre godt med, så det skulle alt sammen kunne
holde sig inde for det godkendte budget.

Dette var så lidt om hvad der sker og er sket
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de sidste 4 måneder.
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Her på falderebet

vil vi

så komme med

lidt opiysninger og et par gode råd.

1. Der vil blive stillet skraldeposer ned i kælderen til julepapiret, så beny.t

2.
3.
4.

venligst disse og ikke skraldeskurene.
Der må ikke fur.s fyrværkeri af fra altanerne.
Der er sikkert en masse naboer som rejser her i Julen, så for os der er
tilbage, så lad os sarnmen holde et vågent øje medubuden gæster.
Ejendomskontoret holder ferielukket mandag aften indtil d. 8. januar 20lB

og Bestyrelsen ønsker jer alle en Rigtig Glædelig Ju1
og et Godt Nytår, og husk at passe godt på hinanden.

Til slut vil Funktionærerne
Rigtig Glædelig Jul
Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen
AAB afd.,43
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