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Generalforsamling
Tiden nærmer sig for vores årlige generalforsamling. Sæt allerede nu kryds i kalenderen torsdag d.
29. april. Nærmere information om tid og sted vil blive udsendt når vi nærmer os dagen.
Da et bestyrelsesmedlem og en suppleant træder ud af bestyrelsen, og vi i forvejen har manglet
suppleant nr. 2, vil vi opfordre alle til at overveje opstilling til bestyrelsen. Hvis du ikke selv har
lyst, kan det være du har en god nabo i tankerne?

Varme
Som mange har opdaget, har vores vicevært Jimmy arbejdet på at finde ud af hvor problemerne i
vores varmesystem ligger. Han er kommet op med nogle løsninger, som vi bringer videre til
SKANSKA. Derudover ønsker SKANSKA at vi, som del af kortlægningen, laver et forsøg hvor
ALLE lejligheder slukker for gulvvarmen i 5 hverdage, og melder tilbage hvad dette har af effekt.
Nærmere information herom vil blive udsendt snarest.

Rottebekæmpelse
Flere beboere har meldt at de har set rotter i området. Vi vil derfor opfordre til at især
stuelejlighederne tænker over ikke at udlægge madvarer som rotterne kan spise. Derudover bedes I
være opmærksomme på ikke at have rod på terasserne som rotterne kan bygge rede i.
Hvis I ser rotter, bedes I henvende jer direkte til skadedyrsbekæmpelsen: Teknik- og
Miljøforvaltningen, Center for Miljø Tlf: 33 66 58 17 eller E-mail: miljoe@tmf.kk.dk

Husk det nu!



Vælg først en parkeringsbås, hvis det er muligt, for at undgå parkering langs
stuelejlighederne, men hvis det er nødvendigt, så pas på hækkene, når du stiger ud af bilen.
Luk din affaldspose, inden du smider den i affaldsskakten, så vi undgår lugtgener og rotter.

OBS!
Du kan finde referater fra bestyrelsesmøderne og andre informationer på både ejerforeningens og
grundejerforeningens hjemmesider http://www.oresundstrandpark.dk

Hvis du vil kontakte bestyrelsen er du velkommen til at skrive på:
bestyrelsen@oresundstrandpark.dk

Informationen bliver også fremsendt per mail – hvis du ikke har modtaget denne i
din mailbox, vil vi meget gerne have din e-mailadresse med angivelse af adresse.
De bedste hilsner
Bestyrelsen

