
Juli 2008

Nyhedsbrev
for beboere i Vedbækgade og  Nordbanegade 14-22

Kære beboer

Arbejdsweekend 2008
Arbejdsweekenden ligger igen den sidste lørdag i august – den 30. august. Mødetiden er fra kl. 10.00 til 
vi er færdige (senest kl. 17.00). Hver lejlighed bedes som minimum stille med 1 person. Der er 
mulighed for at sende en stedfortræder. Men der er ikke i år mulighed for at få opgaver en anden dag. 
Deltager man ikke eller kun delvist opkræves et gebyr på 500 kr. via fællesudgifterne. Arbejdsdagen 
har tradition for at være hyggelig og en god anledning til at lære hinanden bedre at kende og forskønne 
vores ejendom. 

Bestyrelse
Efter generalforsamlingen i april ser bestyrelsen for Vedbækgade og Nordbanegade 14 – 22 ud som flg.

Formand: Stine Grønbæk Jensen 20, 4.tv, tlf. 60 77 94 27, – 204tv@lanse.dk
Næstformand: Søren Sandahl 22, 4th, tlf. 28 13 60 68, – 224th@lanse.dk  
Kasserer: Bente Mortensen 14, 3th, tlf. 35 83 23 07 – 143th@lanse.dk
Medlem: Nikolaj Andersen (bor ikke længere i ejendommen) tlf. 35 82 55 26 – 144tv@lanse.dk

Oplysninger, husregler og vedtægter
Vi har vedlagt et dokument med oplysninger og husregler for Vedbækgade og Nordbanegade, som 
danner grundlag for vores fælles trivsel i huset. Den er tænkt som et værktøj for nye beboere, og som et 
opslagsværk, der kan bruges til hurtigt at danne sig et overblik over de vigtigste informationer. 

Skorstene 
Skorstenene er blevet fjernes i løbet af sommeren og i den forbindelse vil tagrenderne blive renset for 
første gang i mange herrens år. Desuden repareres mindre skader i tagrende og tag. 

Den resterende del af skorstenene, der går ned gennem lejlighederne, er en del af den bærende
konstruktion af huset og må derfor ikke fjernes. 

Vaskemaskine
Efter talrige fejl på vores nye vaskemaskine har Miele skiftet den ud med en ny. 

Venlig Hilsen
Bestyrelsen


