
Nyhedsbrev
for beboere i Vedbækgade 14-22

Kære beboer 

Arbejdsweekend 2006
Arbejdsweekenderne ligger igen i år i august hhv. lørdag d. 19/8 (opgang 14-16) og lørdag d. 26/8 
(opgang 20 – 22), hvor hver lejlighed som minimum bedes stille med 1 person til en af dagene. 

For eventuelt nye beboere, kan jeg fortælle at arbejdsdagene giver os mulighed for at forskønne 
vores ejendom til glæde for os alle. Sidste år fik vi bl.a. malet facaden.  Arbejdsdagene har tradition 
for at være et par hyggelige dage hvor du har mulighed for at lære dine naboer bedre at kende.   

Tilmelding sker ved at skrive dig på listen i din opgang. Er du forhindret i at møde op, kan der evt. 
byttes mellem arbejdsdagene ved henvendelse til bestyrelsen, ellers kan anden opgave komme på 
tale. Udeblivelse koster 500 kr. 

Mere information følger omkring selve arbejdsopgaverne. 

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

Mille Hansen (formand) tlf. 35 82 24 02 – 224th@lanse.dk
Simon Scott (næstformand) tlf. 51 64 35 80 – 141th@lanse.dk
Tove Hansen tlf. 35 81 02 07 – 14stv@lanse.dk
Bente Mortensen tlf. 35 83 23 07 – 143th@lanse.dk
Kristian Jessen tlf. 20 76 23 85 – 163tv@lanse.dk 
Nikolaj Andersen (suppleant) tlf. 35 82 55 26 – 144tv@lanse.dk

Kontakt information vedr. foreningens Internet 
tlf. 50 15 17 75 – itrum@lanse.dk

Påmindelser!!
• Vaskekælderen skal gøres rent efter brug!
• Der må kun benyttes 1 hængelås pr lejlighed i vaskekælderen! 
• Der skal IKKE opbevares ting i opgange og på bagtrapperne. Trapperne skal være ryddet i 

tilfælde af brand og det skal være muligt at komme til at gøre rent. 
• Vasketøj bedes taget ned fra tørrestativerne i gården så snart det er tørt, så andre kan komme 

til at hænge deres tøj op. 

Venlig Hilsen

Bestyrelsen 


