NYHEDSBREV
Juli 2016

Konstitution
I forbindelse med det første bestyrelsesmøde
efter generalforsamlingen i april 2016 har bestyrelsen konstitueret sig under formand
Peter Hallberg således:
Casper Rasch Hansen - næstformand
Steen Vitoft - kasserer
Lonnie Bergmann - sekretær
Peter Grass
Janus Steenberg
Tage Sørensen
Bjarne Pedersen - suppleant

Ekstraordinær generalforsamling i
2016
Der vil blive afholdt ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 22. november 2016 på
vandrehjemmet.
Der vil blive omdelt særligt Nyhedsbrev vedr. den
ekstraordinære generalforsamling snarest.

Planlagt dato for ordinær generalforsamling 2017
Den ordinære generalsamling for AST er planlagt
at finde sted torsdag den 28. marts 2017 på vandrehjemmet.

Planlagte datoer for bestyrelsesmøder og generalforsamlinger
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Hjælp til personalet

Gårdophold

En lille bøn til alle beboere fra personalet.

Nu hvor sommeren igen er her, begynder mange
af os at benytte gårdene flittigt. I den forbindelse
kommer her den sædvanlige opfordring til at tage
hensyn til hinanden, så alle synes det er behageligt at opholde sig der. Dette indebærer også, at
vi alle sammen husker at rydde op efter os selv,
vores børn og vores gæster. Det gør det ikke kun
rart for alle beboerne, men også meget nemmere
for vores gårdmænd at vedligeholde gårdene.

Det kunne være dejligt, hvis vi alle kunne prøve at
hjælpe personalet, så de ikke skal bruge så meget
unødig tid på oprydning i storskralderum og på
græsplæner, opsamling af cigaretskod og lign.
Herved kan vi alle få nogle pæne og ryddelige
fællesarealer at færdes på - til fælles glæde.
Det er vigtigt at storskrald sorteres rigtigt, hvorfor
I bedes smide tingene i de rigtige containere, da
det ellers er en stor og tidskrævende opgave for
personalet at sortere dette – det er ikke rimeligt,
at personalet skal sortere vores affald. Det er
ligeledes vigtigt, at storskralderummene holdes
ryddelige. Er det småt brandbart, må I gerne smide det i de almindelige containere til husholdningsaffald. Større ting sættes pænt til siden i
storskralderummet og ikke op i højden, da firmaet der afhenter storskrald ellers ikke vil fjerne
det.
Det er ikke tilladt at smide cigaretskodder ud af
vinduerne. Små børn kan finde på at komme alting i munden, det kan heller ikke være rigtigt, at
andre skal samle skodder op, ligesom det er
svært at fjerne disse, når de ligger mellem fliserne.
Erfaringen viser, at jo renere og mere ryddeligt
der er på vores fællesarealer, jo mere bliver vi
opmærksomme på at rydde op efter os.

Motorcykelparkering
Motorcykelparkeringen er forbeholdt motorcykler, scootere og knallerter og ikke andet! Cykelparkeringen er til cykler.
Bestyrelsen mener, at parkeringsområderne ikke
er til langtidsopbevaring, men til parkering ifm.
daglig brug af køretøjet.

Ligeledes bedes alle huske på, at det ikke er tilladt at medbringe husdyr i gårdene, heller ikke
hvis disse er i snor.
Når personalet i dagtimerne skal vedligeholde
vores gårde og derfor også skal klippe græs, må I
meget gerne være behjælpelige med at fjerne
lejetøj på græsset efter brug, ligesom I meget
gerne må flytte til et andet område i den korte
periode det står på.

Ny pergola
Der er ved at blive opsat en ny pergola i Torbenfeldthus, som vil være til fri afbenyttelse for alle
beboere, dog skal den - hvis man ønsker at reservere området - bookes via Ejendomskontoret, på
samme måde, som vi i dag gør det i Anneberghus
og Sandbygård. Se også hjemmesiden under:
”praktiske oplysninger / booking af fællesareal”.

Porte og døre
I sommerperioden kommer vi ofte ud for at kælderdøre står åbne i dagtimerne for at børnene
nemmere kan løbe ud og ind. Dette er helt fint,
blot man husker at sørge for at døren bliver lukket igen, når det bliver aften.
I forbindelse med et brandeftersyn er det blevet
indskærpet, at døren mellem opgangen og ned til
kælderen er en branddør, hvilket betyder, at disse døre altid skal holdes lukkede.
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Med hensyn til portene må disse ikke stå åbne
uden opsyn. Dette er både for at forhindre småbørn i at løbe ud og uvedkommende i at komme
ind.
Herudover skal det indskærpes, at der under ingen omstændigheder må stå noget i vores porte.
Dette betyder også, at det ikke er tilladt at parkere cykler og motorcykler i portene.

Omfangsdræn
Vi er i gang med at få lavet omfangsdræn på Aggersvoldvej. I første omgang gælder det gadesiden i Sandbygård. Dette arbejde vil vare til uge
32, derefter vil det fortsætte i Torbenfeldthus,
først på gadesiden og senere inde i gården. Dette
gør vi for at få tørre kældre og som skybrudssikring, så vi minimerer risikoen for vand i kældrene.

Gårdtoiletterne
Vores gårdtoiletter er tænkt som en service for
beboerne og der opfordres derfor til, at efterlade
toilettet pænt og rent efter eget brug. Alle har
ansvar for at vedligeholde toiletterne.

Grill i gården
Beboerne vil en gang årligt (ved efterårets start),
blive bedt om at mærke deres egen grill, placeret
på AST’s fællesareal. De som ikke er mærket, vil
blive smidt ud. Nærmere information herom når
vi nærmer os.

Brunata
Brunata vil komme i ugerne 38-39-40-41 for at
montere nye vand- og varmefordelingsmålere.
Der vil komme mere information ud med tidsplan
for de enkelte opgange i august måned.

Hjemmesiden
Vi har fået en rigtig flot hjemmeside, hvor man
som beboer kan finde mange nyttige oplysninger.
Se nærmere på:
http://www.abast.dk

Nyhedsbrev tilmelding
Det er nu lykkedes os at give mulighed for, at
sende en e-mail til dig når der udkommer et nyhedsbrev eller anden vigtig information. Du kan
tilmelde dig på hjemmesiden:
www.abast.dk/tilmeld-nyheder

Med ønsket om en rigtig god sommer
Bestyrelsen
Juli 2016
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