
Nyhedsbrev Maj 2021

Nu kan vi fra bestyrelsen og teamets side med glæde
informerer om, at vi er nået i mål med de opgaver der
var planlagt i Hellevangen og vi synes det er blevet
godt. Fremadrettet vil vi  lave endnu flere tiltag som er
planlagte, derfor kan vi fortælle at resten af 2021 skal
der laves følgende:

- Kælder indgange på Beatesmindevej
- Alle altaner skal males og derefter bliver der ikke længere sat katte plader op, da
det splitter malingen af uanset om det er limet eller boret op, når de blæser ned
rykker de malingen af. . Man må som beboer ikke selv bore eller lime løsninger  op.
Vi bruger rigtig mange penge på at få malet altanerne så de ser fine ud .
- Facaderne bliver fuget på gårdsiden mellem beton elementerne
- Nye døre til cykelrum/knallertrum blok 1-3-5-7 med brik system og efterfølgende
opmærkede båse inde i rummene.
- Alle støttemure og nedgange til opgangen, skal alge afrenses. Det vil teamet selv
udfører. De sidste opgang på Beatesmindevej er ved at blive malet, der hvor farven
er i opgangen - Der bliver rettet belægning i gårdene og kanten på blomsterbedene
hvor de er knækket. - Der kommer de sidste 3 robotklippere ved kontoret og
byplanvejen.
- Der kommer nye borde på hjul og stole i selskabslokalet . Selskabslokalet har fået
malet gerigter og døre
Vi kan oplyse der er ved at blive udarbejdet et tilbud på ny facadebeklædning og
døre til skurene på Beatesmindevej.

Lysarmaturerne i garagerne vil blive demonteret, så de ikke står og brænder, når
gadelygterne er tændte. Der vil fortsat være lys i portåbneren. Elektrikeren kobler det
fra og viceværterne demonterer dem i løbet af året.

Bestyrelsen må  sige farvel til to bestyrelsesmedlemmer, der  flytter fra afdelingen og
vi vil gerne takker Michelle Lyngholt Andersen og Anja  Søgaard for det gode
samarbejde, vi har haft og ønsker dem held og
lykke .

Der er blevet malet nye striber til parkering, der
hvor campingvognene stod, det blev til 35 ekstra
pladser med dem oppe ved containergården.
Dertil kommer vi med en forspørgelse til de



beboere, der har de store firmabiler med hjem. Vil det være muligt, at parkere dem
på de nederste p-pladser, da flere har rettet henvendelser om, de har svært ved at
manøvre ud af deres garager, når de holder foran, derfor dette  vil være en stor
hjælp.

Igen synes vi, at teamet har gjort en stor indsats, og vil med det gode samarbejde nå
i mål med alle opgaver. Vi takker også plusbolig for at gøre det muligt, at vi kunne få
den nye  legeplads op af stå før tid, da der var brug for den i  2020. De sidste femten
måneder har været en periode hvor alles hverdag var vendt på hovedet, og man har
været afskåret for kontakt, men vi har i bestyrelsen og i hele plusbolig arbejdet
videre via teams, og derfor har det været muligt at gennemføre mange opgaver, vi
takker også for den store forståelse fra beboernes side, at der har været alle de
restriktioner, I har alle gjort det godt og det takker vi jer for.

Vi kan fortælle, at vi håber snart at kunne samles i de grupper der før covid19 blev
lavet omkring aktiviteter i vores område, og vi brænder for at komme i gang med
dem. Som alle ved er der kommet nærpolitistation ved Grønlands Torv, det er skønt
for os alle i  sø området, det giver sådan en rar fornemmelse, at hvis der skulle
dukke noget op, vil vi kunne handle hurtigt. Tryghedsskabende …
Vi håber alt går som planlagt, og vi i år kan afholde beboermøde, som desværre ikke
blev holdt i 2020.

Vi håber, det giver jer beboer, et lille indblik i hvad der sker i vores afd og hvad der
kommer til at ske resten af 2021. Vi ønsker alle en rigtig god sommer  & pas godt på
hinanden


