INFORMATION FRA BESTYRELSEN - FEBRUAR
REKLAMEBAKKERNE FJERNES
I vores opgange er der ved hoveddøren i stueetagen monteret et stativ, hvoraf de fleste har en
bordplade/bakke. Stativet er monteret af brandhensyn, da blokeringen hindrer, at der stilles unødvendige
genstande som barnevogne og løbehjul. Bakkerne bruges imidlertid også af nogle andelshavere til at
afskaffe uønskede reklamer, og da disse udgør brandfare samt ekstra omkostninger for foreningen for at få
dem fjernet, har vi i bestyrelsen besluttet at afmontere bakkerne.
Fremadrettet skal alle derfor smide deres egne reklamer ud.
Bestyrelsen opfordrer igen alle, der ikke læser deres reklamer, til at tilmelde sig ”Reklamer nej tak”
ordningen. Tilmeldingen er flyttet fra PostNord til fk.dk. Her kan man vælge ikke at få reklamer og/eller
gratisaviser.
Gå ind på https://fk.dk/Contact/Forbrugerkontakt/Reklamernejtakformular eller google ”reklamer nej tak”
for at finde siden (tip: brug ikke en browser, der har adressegenkendelse, da denne funktionalitet skjuler
dropdown muligheden, som adressen skal vælges fra). Kontakt os gerne på info@absyven.dk for hjælp.
Tilmelding kræver ikke NemID, men blot at man husker at bekræfte via sin e-mail.

DEN EKSTERNE VENTELISTE ÅBNES IGEN
Fra d. 15. februar åbner vi igen for den eksterne venteliste. Tilmelding lukkes, når i alt 200 interesserede
står opskrevne. Tilmelding foregår via venteliste@admdk.dk og har et gebyr på 250,- (engangsbeløb).

NYT RENGØRINGSFIRMA
I efteråret 2020 overgik vi til et nyt rengøringsfirma. Dette viste sig ikke at leve op til foreningens
standarder for trappevask og afstøvning. Vi har derfor underskrevet kontrakt med et nyt firma, Aamann &
Wulff, som har opstart i februar.
Bestyrelsen takker alle, som har rettet henvendelse vedr. mangelfuld rengøring. Det er en god hjælp for
evaluering af vores samarbejdspartnere. Fremadrettet vil Annette fra bestyrelsen besvare
beboerhenvendelser vedr. rengøring; dette via info@absyven.dk.

OPSTART PÅ GÅRDPROJEKT FORTSAT UDSAT
Man siger at ”intet nyt er godt nyt”; men desværre ikke når det kommer til renovering af vores gård.
Grundet COVID19 pandemien og nedlukningen af dele af samfundet er sagsbehandlingen i Københavns
Kommunes teknik- og Miljø udvalg, blevet længere end forventet. Vores ansøgning har ventet på afklaring
siden ultimo 2019 og baseret på den dialog, der har været mellem vores byggerådgiver og Københavns
kommune, anslås godkendelsen til at ske i foråret 2021. Vi udsætter fortsat gårdudvalgets indtil
godkendelsen er bekræftet.
Bestyrelsen takker for jeres tålmodighed.

