
Nyheder fra AB Bjerringhus, efteråret 2014

Fælles arbejdsdag søndag den 26. oktober kl. 10.00 – ca. 14.00
Som annonceret på www.bjerringhus.dk er der nu kort tid til vi samles til årets 
anden fælles arbejdsdag og vi ser frem til sammen at få gjort gården klar til vinter
med bl.a. oprydning i gården, kælderen og vores værksted. De seneste skybrud 
har også resulteret i vand i kælderen, hvilket betyder at de kasser der har stået 
dernede har lidt skade og skal smides ud. En opfordring til ejermanden om at 
deltage den 26. oktober.

Hvis vejret er med os kan vi slutte arbejdsdagen af med en fælles frokost i gården.
Vi hører meget gerne fra dig, hvis du ikke har mulighed for at deltage.

Værdi-debat
På sidste generalforsamling kom der forslag om vi skulle have en værdi-debat i 
andelsforeningen. Vi ønsker at tage emnet op på arbejdsdagen og 
emner til debat skal indsendes til bestyrelsen senest dagen før, så vi kan tage det 
op på arbejdsdagen. Ud fra de indkomne forslag tager bestyrelsen stilling til om 
debatten skal gennemføres på arbejdsdagen eller på et senere tidspunkt.

Altaner
Altanprojektet kører stille og roligt. Vi har hyret en byggesagkyndig som 
tovholder på projektet. Status nu er at vi har indhentet et tilbud fra en anden 
udbyder og har skabt den indledende forespørgsel til Københavns Kommune. Vi 
forventer ikke at der sker det helt store på projektet på denne side af årsskiftet. 

Invitation til juletræstænding
Traditionen tro inviterer vi igen alle gårdens naboer til fælles juletræspyntning og 
-tænding den 1. søndag i advent, dvs. søndag den 30. november 2014 kl. 15.00 –
17.00. Vi byder på et glas gløgg og kakao, og håber at se så mange som muligt.

Har du problemer med varmen?
Det er blevet koldere og inden vi ser os om får vi brug for varmen fra radiatorerne
for alvor. Det er meget almindeligt at radiatorerne lige skal have en hjælpende 
hånd, inden de varmer, derfor er det vigtigt at du udlufter radiatorerne og løsner 
stiften i termostaten. Du finder en vejledning til hvordan du gør på vores 
hjemmeside www.bjerringhus.dk. Skulle du opleve problemer med varmen efter 
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selvhjælpen, beder vi dig sende os en mail inden 1. november, så vi kan sende en 
samlet bestilling til vores VVS'er.

Går du i salgstanker?
Måske har du allerede set på www.bjerringhus.dk at vi har oprettet en 
interesseliste for de der kunne tænke sig at købe en andelslejlighed i foreningen. 
Siden interesselisten blev oprettet 10. juni 2014, har 69 personer skrevet sig på 
listen. Går du salgstanker, kan du kontakte os for at få adgang til den 
passwordbeskyttede interesseliste.

Ser du vores nyheder? 
Vi bruger www.bjerringhus.dk til at dele 
dokumenter og information, men vidste du 
at vi også er at finde på facebook? Hvis du 
trykker på 'synes godt om' på 
https://www.facebook.com/Bjerringhus og 
sørger for at have markeret 'modtag 

notifikationer' feltet af under knappen 'Synes godt om', vil du modtage besked i 
dine facebook-notifikationer hver gang vi skriver nyt på hjemmesiden. 

Mange hilsener

Johannes, Rasmus, René, Patricia og Vickie
Bestyrelsen i AB Bjerringhus
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