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Bestyrelsen informerer  
Vi i bestyrelsen håber I alle sammen har haft en dejlig sommer. På sidste generalforsamling 
blev det vedtaget, at der kan udsendes materiale via. mail, husk derfor at sørge for admini-
strator har din mail. 
 
Ekstraordinær generalforsamling 
Foreningen holder ekstraordinær generalforsamling med forslag om udskiftning af vinduer 
til træ/alu og facaderenovering. Datoen er fastsat til tirsdag den 20. september 2022 og 
holdes på Vandrehjemmet. Der indkaldes formelt senest 8 dage før generalforsamlingen 
med yderligere information om projektet.  
 
Kontoret orienterer 
Personalet opfordrer til at vores storskraldsrum holdes pæne og ryddelige. Hvis man taber 
noget, så er der kost og skovl til at feje det op med. Trykflasker og tomme gasflasker skal 
man selv sørge for at aflevere på genbrugspladsen, eller et sted der modtager disse.  
Endvidere gøres der opmærksom på, at byggeaffald skal man også selv stå for at skaffe af 
vejen. 
 
Brand og forsikring 
Bestyrelsen har modtaget et par beboerhenvendelser ang. brand og forsikring efter den 
store brand på Grøndalsparkvej. Hvis man er interesseret i at læse den fulde rapport, over 
hvad der var årsagen, så kan man finde den her.  
Bestyrelsen opfordrer til man har en indboforsikring, og i det hele taget taler med sin forsik-
ring om, hvordan man er stillet i tilfælde af brand eller anden skade.  
 
Røgalarmer 
Røgalarmer er vigtige, hvis du vil føle dig sikker i dit hjem. Røgalarmer betyder, at du hurtigt 
opdager røgudvikling eller en brand i dit hjem. 
3. salslejlighederne fik i forbindelse med etableringen installeret røgalarmer, og vi opfordrer 
til, at de testes jævnligt. Man kan låne en stige på kontoret, hvis de hænger højt.  
Vi anbefaler alle lejlighed, uanset etage, til at have monteret røgalarmer. 
 
Akutte skader 
Ved akutte opståede skader kan der ringes til Gjensidige Forsikrings døgnåben skadeser-
vice døgnets 24 timer på telefon: 70 10 90 09. Det kan eksempelvis være brud på rør, sky-
brud, brand, stormskader eller lignende. Giv også altid ejendomskontoret besked på mail 
ast@abast.dk eller på tlf. 38 60 04 04. 
 
Altan projekt 4 
Altan.dk måtte desværre i sidste øjeblik udskudt altanopsætningen til uge 36. De berørte 
kommende altanejere er informeret. Den nye tidsplan hænger i opgangene og er på hjem-
mesiden.  
 
Beboere med kældervinduer 
Hvis du har kældervindue ifm. lejlighed eller kælderrum, er det en god idé ikke at efterlade 
det åbent uden opsyn, da der kan komme rotter og andre dyr ind. 

https://bpst.dk/da/Byggeri/Lister/Nyheder/Nyheder/2022/06/Gr%C3%B8ndalsbounders%C3%B8gelsen
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Hjemmesiden  
Kig gerne forbi vores hjemmeside, hvor du kan finde mange nyttige oplysninger: 
www.abast.dk  
 
Nyhedsbrev tilmelding 
Du kan tilmelde dig Nyhedsbrevet på hjemmesiden. Når der kommer et nyt Nyhedsbrev eller 
anden vigtig information fra AST, vil du modtage en e-mail, hvorefter du kan klikke dig ind 
på dette.  
 
Tilmeld dig via dette link: www.abast.dk/tilmeld-nyheder 
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