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Kære beboere i Islandshus
Generalforsamling
Der afholdes generalforsamling mandag 23/5 kl. 18 i Radikal Ungdoms lokaler i Bergthorasgade
15. Der vil blive serveret sandwich og øl/vand. Indkaldelse bliver sendt ud i løbet af uge 18.
Askebæger
Der vil blive opsat askebægre ved opgangene 15 og 17. Dette skyldes, at vi har oplevet
problemer med en del cigaretskodder ved disse to opgange. Forhåbentlig vil askebægrene
afhjælpe dette problem.
Rygning ud af vinduet
Endnu engang: man må godt stå og ryge ud af sit vindue, men men: lad nu vær med at smide
skodderne ud af vinduet !!!
Vaskemaskiner
Som I nok har bemærket, så er der sat en vaskemaskine mere op. Der kan dog kun reserveres
to vasketure pr. brik, så det er altså ikke muligt at reservere alle tre maskiner på én gang.
Akutnummer ved vandskader
Hvis det uheldige skulle ske, at der opstår en akut vandskade, så ring til Haugården VVS,
tlf. 36 16 11 77, da de kender ejendommen. Alt inde i lejligheden er for ejerens egen regning.
Andre steder er for Islandshus´ regning.
Kælderrum
I nogle af kælderrummene er der en vandventil. Disse rum har bestyrelsen behov for at have
adgang til. Dem der har disse rum, bedes derfor sætte lejlighedsnr. på døren, så vil bestyrelsen
kontakte beboeren. Hvis vi ikke har fået oplyst, hvem der ejer kælderrum(met) inden 1/6, bliver
hængelåset klippet, og systemlås sat på i stedet, så bestyrelsen og ejendommens VVS-firma
også har adgang.
Bryggenet
Som medlem af Bryggenet har Islandshus mulighed for at deltage i deres årlige
generalforsamling. Det er muligt at blive medlem i bestyrelsen, og på den måde have
indflydelse på, hvad der skal ske i Bryggenet. Er der mon nogen, som har lyst til at være
Islandshus´ repræsentant, så send en mail til islandshus@gmail.com. Dette års
generalforsamling finder sted 11. maj.

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen Islandshus

