
Forslag til beboermødet

Tirsdag den 24. marts 2015

Forslag 1 :

Jeg vil gerne foreslå, at der bliver sat automater op med høm
høm poser til hundeefterladenskaber, så vi kan slippe for det
griseri, der er, på det ellers dejlige grønne omfåde ovenfor
Multihuset.
Det er jo ikke smart med en vuggestue nedenfor, at børnene rt<ke

kan færdes frit, når de går tur, uden at træde i hunde-
efterladenskaber og jeg kan også se, at der er bålplads på området,
derfor er det jo vigtigt, at der holdes rent, så man ikke behøver, at
komme hjem med noget under fodtøjet.

Forslag 2 :

Vi har 3 tørretumblere i nr. L63, men det er kun den nye, som kan
tøme tøjet. Det er derfor svært, at kunne benytte den, da den jo
selvfølgelig næsten altid er optaget.
Jeg håber derfor, det er muligt, at udskifte de 2 gamle maskiner.

Mvh

J. Bossen
Skelagervej L63
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Forslag til afdelingsmØde den 24. marts 2015.

Dato: 17.03.2015

Afdelingsbestyrelsen stil ler forslag om nyt ved ligeholdelsesreglement.

Udviklingen gør at nuværende vedligeholdelsesreglement opdateres på processer vedr.
syn.

Udkast til nyt vedligeholdelsesreglement er vedhæftet.

Vedligeholdelsesreglementets behandlinger/vedligeholdelsesvejledninger er forenklet og
tilrettet til den enkelte afdeling, så vedligeholdelsesreglementet kun omhandler
bygningsdele og overflader som findes i afdelingen.

Der kan være forslag til behandlinger/emner som bør flernes i

vedligeholdelsesreglementet - disse vil være markeret med rødt.

Ligeledes kan der være tilføjelser til behandlinger - disse vil være markeret med gult.

Afdelingsbestyrelsen


