HØJSTRUPPOSTEN

Afdelingsbestyrelsen træffes 1. tirsdag i mdr.
Højstrupparken 59, kælderen
Mail: ab-hoejstrupparken@kab-bolig.dk

Februar 2018
Tilmelding til nyhedsbrevet på
hoejstrupposten@gmail.com

Ny Driftsleder:

Som afløser til Flemming Opager som stoppede med udgangen af 2017, er der nu ansat en ny.
Hans navn er Michael Handshuh som tiltræder 1. marts, vi beder beboerne om at tage godt i mod ham, og
bestyrelsen ser frem til et godt og langvarigt samarbejde.
Vikaren Claus Glumsø som blev midlertidig ansat ved Flemmings fravær, har fundet nyt arbejde, og fratræder med
udgangen af februar. Bestyrelsen siger ham tak for han indsats i den tid han har været her.

Fjernvarme sagen:

Som tidligere oplyst, har Vallensbæk Boligselskab sat en advokat på sagen, der har

gennemgået den, og er i kontakt med Fjernvarme selskabet, men p.t. er der ingen yderlige oplysninger

TV levering i Højstrupparken:

Bestyrelsen har længe rykket KAB for at finde frem til en god løsning for

Højstrupparken, til den nye lovgivning trådte i kraft her i 2018. Der er nu fundet nogle løsninger, så bestyrelsen
arbejder på at finde en dato for afholdelse af et ekstraordinært afdelingsmøde, så beboerne kan blive informeret
og stemme om hvilken løsning vi skal have. Mere herom når der er fundet et lokale og dato.

Brug af tørretumbler:

Der er en del beboer der har anskaffet sig egen vaskemaskine, som så går i

vaskekælderen for at tørre tøjet i tørretumblerne her. Det kan man ikke bare gøre, tørretumblere er knyttet til en
reserveret vaskemaskine, så hvis der er vaskemaskiner i gang, må man ikke tage de tilknyttede tørretumblere, kun
hvis der er ledig vasketur, må man benytte tørretumblerne, eller efter aftale med den der har vasketur.
Husk at man må ikke fjerne andres tøj fra hverken vaskemaskiner eller tørretumbler, vedmindre det ikke er taget
ud når ens egen reservationstid starter.
Til dem der påtænker at anskaffe sig vaskemaskine eller opvasker, skal huske der skal ansøges om tilladelse hos
KAB inden du begynder, og installationen skal godkendes efter opsættelsen, og skulle nogen bare have opsat en
maskine uden tilladelse som ikke er synet, så få det gjort. Bemærk at det er krav om at vaskemaskiner og
opvaskemaskiner skal stå på en drypbakke, hvis maskinen ikke står på et vandfast gulv med afløb. Hvis en ikke
godkendt maskine forårsager en vandskade i ejendommen, kan man blive erstatningspligtig for skaden.

Vedtaget aktiviteter:

Der ligger en del opgaver som blev besluttet på seneste afdelingsmøde, som ikke blev

igangsat pga. Flemmings sygefravær, som bestyrelsen valgte at stoppe midlertidig, indtil vores nye Driftsleder
blev ansat og er kommet ind jobbet her i afd., vi vil så se at få startet stille og roligt op.

Stor skrald:

Der bliver ofte på ulige side, sat både stort og småt affald ved affaldshusene, det skal man selv

sørge for at bringe over i containergården, ud over det er i strid med vores Husorden, er det også uforskammet at
vores ejendomsfunktionær skal rydde op efter beboerne. Papkasser, div. Inventar, møbler o. lin skal bringes over i
containeren.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Med ønsket om et snarligt forår
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