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EJENDOM SKONTOR E T
Henvenelse til ejendomskontoret kan ske enten
personlig eller telefonisk:
Mandag kl. 9-10
Onsdag kl. 9-10
Fredag kl.9-10

Smørum Gårdhuse - Bestyrelsens nyhedsbrev
Dette nyhedsbrev er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen, da vi ønsker at holde jer beboere
informeret om hvad der sker i Smørum Gårdhuse. I nyhedsbrevet vil I kunne finde
beskrivelser af igangværende opgaver, information om andre relevante emner og opfølgning
på igangværende sager såsom ubesvaret spørgsmål fra f.eks afdelingsmøder.Vi vil løbende
udsende nyhedsbrevene, når der er stof til det.

Afdelingsbestyrelsen

Tlf. 44 65 62 75
Udenfor kontortiden er der
telefonsvarer på, som biver
aflyttet indenfor normal
arbejdstid.
Henvendelse kan også ske
på mail: ek-smoerum@kabbolig.dk.

Den nuværende bestyrelse består af:
Ida Cordtz (formand) – civilingeniør og konsulent i et stort rådgivende ingeniørfirma.
Jan Winther (kasserer og næstformand) – mekaniker /falckredder og tidl. ejendomsfunktionær i SG.
Dirk Fischer – pensionist
Janni Geer – sygeplejske og visitator i Furesø kommune.
Annette Witt – sygeplejske og arbejder til dagligt på Hvidovre Hospital.

FÆLLESHUSET
Ønsker du at leje
Fælleshuset er der åben for
udlejningen den første
onsdag i måneden mellem
kl. 19-20 på det gamle
ejendomskontor i nr. 280.
Det koster 500kr. i leje plus
300kr. for rengøring. Der
betales 1000kr. i depositum,
når aftale om leje indgås.
Yderligere oplysninger kan
du finde på hjemmesiden:
www.egedal-bolig.dk.

Ole Hoffmann (suppleant) – buschauffør.

Opfølgning på afdelingsmødet

Angående opsætning af affaldsspande, så

På afdelingsmødet den 18. marts fik

har bestyrelsen aftalt med driften, at der

bestyrelsen til opgave at følge op på et

opsættes 2 ekstra affaldsspande i

spørgsmål omkring udlevering af

bebyggelsen ved nr. 152 og 274.

affaldsposer til køkkenaffald (bioaffald) samt
et forslag omkring opsætning af flere
affaldsspande.

Kommende arrangementer
Bestyrelsen arbejder på følgende
arrangementer i år:

Med hensyn til affaldsposer til
køkkenaffald, altså poser til bioaffald, så
udleverer Egedal kommune pt ikke disse

sommergrill, juletræsfest og julekalender.
Meld gerne ind med forslag samt hvis du har
lyst til at være med til at arrangere.

poser. Kommuen mener ikke de nuværende
poser er af en kvalitet, der gør det rentabelt
for kommunen at indkøbe og udlevere
poser. I stedet for skal du benytte en
almindelig tynd affaldspose, som skal være
gennemsigtbar. Du må ikke benytte en
indkøbspose.

Kommende tiltag
Bestyrelsen har fået sin egen e-mail, så I
kan skrive direkte til os. Vi kan kontaktes på:
Bestyrelsen-SG@kab-bolig.dk

