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Kære beboere i AAB afdeling 43
Så står julen atter for døren og året 2018 er ved at rinde ud.
Så her kommer så et lille juleskriv om hvad der er sket og er ved at ske i afd. 43
siden sidst fra september.
1. Vi har/er ved at få sat nyt nøglebriksystem op i vores kældre (der er sendt
skrivelse ud om dette til beboerne)
2. Det grønne areal ved indkørslen til Ruskær er ved at blive sat i stand, så
det kan blive klar til foråret så vi kan sidde og nyde solen og hygger os
med hinanden.
3. Vi har indkøbt en hækkeklipper til vores funktionærer.
4. pr. 31/12-18 er afd. 43 pengeløs, med dette menes der at der i fremtiden
ikke findes kontanter på kontoret længere, vi lukker simpelthen ned for
vores kasse. Dette betyder også at der i fremtiden skal betales via
mobilpay når der skal lejes selskabslokale. Vi er opmærksomme på at
dette måske kan give lidt opstartsproblemer, men dem må vi få løst hen ad
vejen.
Dette var så lidt om hvad der sker og er sket i afdelingen de sidste 4 måneder.
Her på falderebet vil vi så komme med lidt oplysninger og et par gode råd.
1. Hvis hensyn når I parkerer, alle vil gerne passe på deres biler, men man
behøver ikke at have en afstand mellem hver bil, så der næste kun kan
holdes en halv bil parkeret.
2. Der vil blive stillet skraldeposer ned i kælderen til julepapiret, så benyt
venligst disse og ikke skraldeskurene.
3. Der må ikke fyres fyrværkeri af fra altanerne.
4. Der er sikkert en masse naboer som rejser her i Julen, så for os der er
tilbage, så lad os sammen holde et vågent øje med ubudne gæster.
5. Ejendomskontoret holder ferielukket om aften fra d. 18 december og frem
til den d. 7. januar 2019
Til slut vil Funktionærerne og Bestyrelsen ønsker jer alle en Rigtig Glædelig Jul
og et Godt Nytår, og husk at passe godt på hinanden.
Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen
AAB afd., 43
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