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Kære beboere i Islandshus.

11. december 2013

Affaldssortering
Vi har stadig problemer med, at affaldet ikke bliver sorteret korrekt. Der er skilt på låget på de enkelte
containere, som fortæller, hvad man må smide i. Vi må bestræbe os på at blive bedre til at sortere, da vi
skal betale, hver gang containerne hentes og der ikke er sorteret korrekt.
Bestyrelsen arbejder på, at vi kan få et skur/aflukket, hvor vi har vores affaldscontainere. På den måde
håber vi, at vi kan reducere problemet med forkert sortering.

Vicevært
Viceværten fratræder sin stilling ved udgangen af marts. Bestyrelsen er i gang med at indhente tilbud fra
nogle ejendomsservicefirmaer, til at udføre viceværtopgaverne.

Cykler
Som et forsøg er cykelstativerne stillet op på en anden måde, for at se, om ikke det gav mere orden.
Men husk: cyklerne skal stå i stativerne.

Dørtelefoner
Der er nu lavet en samlede oversigt over problemer med dørtelefonerne, der forventes opstart i januar.

Nye tiltag
Er der nogle ønsker fra jer beboere, om nye tiltag der kan gøre Islandshus et bedre sted at bo ?
Evt. forslag eller ideer modtages gerne på mail islandshus@gmail.com

Informationsaften
Vi afholder informationsmøde i starten af det nye år. Dato og tid vil blive offentligt gjort i næste nr.
De vigtige områder er følgende:






Få billigere strøm i fremtiden. Vi har fået tilbud om solcelle-anlæg på taget, hvilket kan give
besparelse til de enkelte beboere.
Spar penge på varmeregningen. I forbindelse med Altan-udvalgets undersøgelser af facaden, er
vi blevet gjort opmærksom på muligheden for væsentlig bedre isolering sammen med en
facaderenovering.
Status på Altan-projektet, herunder yderligere besparelsesmuligheder, hvis nogle af de fremtidige
projekter udføres samtidig.
Vi er blevet kontaktet af Hofor om solcelle-anlæg på taget.

Rygning
Bestyrelsen gør opmærksom på, at det ikke er tilladt at ryge ud af vinduet. Ej heller at smide skodder ud
af vinduet, da det ikke ser pænt ud med en masse skodder ude på fortovet. Respekter venligst dette.

I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår.
Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen Islandshus

