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Vaskerier 
Det første vaskeri, Lersø Parkallé 157, 
er ved at blive renoveret. Der bliver malet, 
gulve bliver ordnet og der kommer ny be-
lysning, med automatisk tænde/sluk funk-
tion. Vaskemaskiner, tørretumblere og 
sæbedoseringsanlæg bliver skiftet. Der 
kommer nye vogne og borde/stole. Rulle-
bordene vil få en makeover, og der kom-
mer nye opslagstavler. De nye priser på 
vaskerierne bliver som følgende: 
 

Kogevask  15,00 kr. 
60 grader  10,00 kr. 
40 grader  10,00 kr. 
Tørretumbler 50 øre pr. min. 
Rulle  2 kr. pr. 15 min. 

 
Vi håber når beboerne bliver indbudt til 
demonstration af de nye maskiner, at 
mange kommer og ser alle de nye ting. 
Når det næste vaskeri renoveres, vil der 
blive varslet med ca. 14 dage. Der bliver 
udleveret en ny brik/kort til det nye reser-
vationssystem. Det forventes at der går  
3 til 3½ uge med renovering af hvert  
vaskeri. 
 
Beboermøde 
Sæt kryds i kalenderen, da der vil være 
ekstra ordinært beboermøde den 4. no-
vember 2014 vedr. minihelhedsplan. 
 
Banko. 
Banko klubben byder velkommen til en ny 
sæson, med hyggelige bankospil og må-
ske starten på nye venskaber. Første 
gang er den 5. september 2014. Da vi ik-
ke havde så stor tilslutning, i første sæ-
son, som vi havde håbet på, har vi invite-
ret beboerne fra afd. 32, 34 og 36 med. 
Yderligere information, er slået op i va-
skerierne, ved kontoret og på hjemmesi-
den: www.aab37.dk se under klubber. 
 
Opslagstavler 
Der vil blive sat opslagstavler op i alle 
opgangene. 

Fodring af dyr fra altanerne 
Da vi er plaget en del af duer og skader, 
på altanerne, må vi henlede opmærk-
somheden på, at det ikke er tilladt at  
fodre fugle, katte eller andre dyr fra alta-
nen. 
 
Hunde og katte i afd. 37 
Beboerne opfordres til, skriftligt, at med-
dele kontoret, om man er vidende om der 
forefindes hunde og katte i lejlighederne. 
Dette er forbudt, i henhold til en vedtagel-
se på beboermødet. 
Bestyrelsen vil i eventuelle tilfælde, tage 
sine forholdsregler, til at få dette bragt til 
ende. 
 
Billardklubben 
Billardsæsonen starter den 1. september 
2014 kl. 19.00 Kom og kik – alle kan væ-
re med. Der spilles på følgende dage: 
Mandag   Herrer kl. 19 – 21 
Tirsdag    Damer/par kl. 19 – 21 
Torsdag   Herrer kl. 13 – 17  
Se øvrige informationer på hjemmesiden: 
www.aab37.dk se under klubber. 
 
 
Varmecentralen 
Ny varmtvandsforsyning i afd. 37. Hofor 
har langt om længe varslet, at de vil være 
klar med fjernvarmeforsyningen til vores 
afd. i marts/april 2015. Derfor skal afd. 
have ombygget sin varmecentral. Den tid-
ligere varmecentral havde ikke optimal 
kapacitet, til at forsyne hele afd. med 
varme. Derfor er det besluttet at vi skal 
have to varmecentraler. 
Den store central bliver placeret i den nu-
værende varmecentral. Den ekstra cen-
tral, på Lersø Parkallé 145. 
 

Husk at gemme, og 
gerne opsætte den nye 
bagside med ændrede 
telefonnumre.  
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