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Ordinært beboermøde den 6-6-2013
Formandens beretning blev godkendt.
Kassereren fremlagde regnskabet for 2012
og gennemgik budget for 2014. Budgettet
blev godkendt med en huslejestigning på 4 %
som træder i kraft 1-1-2014.
Se i øvrigt det fulde referat på vores hjemme-
side: www.aab37.dk eller læs det i skabet ved
kontorets indgang.

Bestyrelsen iafd.37 er nu:
Formand, Brian Hilskov
Kasserer, Eywin Thessen
Bestyrelsesmedlem, Leif Janhede, Ulla Friis
og Leif Kofoed.
Suppleanter er Hans Jørgensen og Anni Ol-
sen.

Bestyrelsen kan træffes den første og tredje
torsdag i måneden, næste gang 5. september
2013. Se også på afd.37's hjemmeside.

Fremvisning af selskabslokalet
Selskabslokalet fremvises den 1. mandag i
måneden kl. 18,30-19,00 KUN efter aftale.
Følgende datoer: 2.9 7.10 14.11 og 2.12.

Containerpladsen
Vi har midlertidigt fået en stor container op-
sat, der er lås på den, så det er en af vore
ansatte der sorterer de afleverede ting. Det
fungerer fint siger vores varmemester.

Parkeringspladser
Rettelse af numre på lejede parkeringsplad-
ser. Er din bils registrerings nummer ændret
bedes du henvende dig til kontoret med op-
lysning om det nye nummer.

Cigaretskod
Der smides desværre mange cigaretskod i
vores område, nogle smides ud over altan-
kanten andre ud ad vinduet, det er et grimt
svineri som vi skal have stoppet.

Hyggelkiltnb- Håndarbejdsktub
Man mødes onsdage fra kl. 13,00 til kl. 15,30
drikker en kop kaffe og hygger sig med hånd-
arbejde i en eller anden form.
VO starter igen den 4-9-2013.
Se også på afdelingens hjemmeside.

Afdeling 37

Smardklubben
Spilletiderne er:
Herrer mandag fra kl. 19,00 til 21,00
Herrer torsdag fra k1.13,00 til 17,00
Damer/par tirsdag fra kl. 19,00 til kl. 21,00
Første spilledag er 3. september.
Se også på afdelingens hjemmeside.

Glascontainere
Er til genbrug af glas. Glas er alle typer tom-
me glas og flasker uden pant, fx vin- og spiri-
tusflasker, tømte glas fra fødevarer, drikke-
glas og glasvarer samt skår herfra.

Hård plast til genbrug.
Flasker, beholdere og dunke fra flydende
rengørings- og vaskemidler, ren plastembal-
lage og bakker fra frugt og grønt, tomme cd-
hylstre, madkasse, opvaskebaljer og plastbe-
holdere til opbevaring af mad, legetøj etc.
Skal afleveres på vores genbrugsplads.
NB Hård plast kan kun genbruges, hvis
det er fri for madrester.

Kontoret
Tirsdag den 2. september begynder vores
nye kontorassistent, vi siger velkommen til
Hanne. Vores medarbejdere og bestyrelsen
glæder sig til at Hanne kan overtage arbejdet
på kontoret.

TV, Internet og Te!efoni
Nyt bolignet der giver billig højhastigheds for-
bindelse til Internet, og nye antennekabler til
TV og Telefoni bliver etableret. Når antenne-
anlægget er udskiftet vil det være muligt selv
at vælge TV pakke, lille, mellem eller stor
pakke. Med de nye kabler til TV, vil billedet
stå helt skarpt i hele afdelingen. Firmaet
Grontmij NS står for udførelsen af disse ar-
bejder og bestyrelsen har nu sendt en under-
skrevet kontrakt til Grontmij NS.

Med hilsen fra
Bestyrelsen i MB afd. 37
August 2013

Kontorets telefon nr.: 39202839
Afdelingens hjemmeside: www.aab37.dk
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HÆNGES OP

Telefonnumre til akutte tilfælde af vandskade mv.

Håndværkerne må kun tilkaldes til akutte ting, som ikke kan
vente til normal arbejdsdag. Et nødopkald er kun til vandskade,
ved utætte radiatorer og vandrør, samt til brandskade og til-
stoppet toilet. Nødopkald til El, hvis problemet ikke kan vente.
Opkald om andre ting vil blive afvist og man henvises til at
kontakte ejendomskontoret.

Tilstoppet toilet:
(faldstamme)

Tlf. 24 24 87 87

VVS: Tlf. 242487 87
(stoppet køkkenvask og afløb i badeværelse er ikke AKUT)

Elektriker: Tlf. 39 27 27 18

Belysningsvæsenet: Tlf. 33 12 20 20

Bellahøj Politi: Tlf. 33 14 1448

roe fejl meldlnq: Tlf. 80 8040 SO

Falck: Tlf. 70 10 20 30
(indbrud samt g!as-, vand-, brand- og stormskader)

Ejendomskontoret ru 39 20 28 39


