AB Nyrnberggården:
Infobrev februar 2019.
Kære beboere.
Først og fremmest tak for tilliden vi fik på den netop afholdte generalforsamling.
Bestyrelsen vil nu arbejde videre med resultaterne heraf, både de beslutninger der blev taget, men
også med andre gode ideer som blev rejst. Det første resultat heraf kan man allerede se, Vi iværksætter et forsøg med at fjerne aﬀaldsspande i Bremensgade og Nyrnberggade, og sætter skilt op
om at pladsen kan bruges til parkering af ladcykler. Om det så mindsker mængden af aﬀald der
ligger og flyder på fortov og vej, ja det må tiden vise. Sidegevinsten med pladser til ladcykler
hjælper forhåbentlig også med at give lidt mere plads til andre cykler.
Mange spørger helt naturligt ind til renoveringsprojektet, både generelt og med specifikke
spørgsmål om egen lejlighed. Jeg håber for forståelse for at vi for nuværende ikke kan besvare alt,
men vi skal nok informere så snart vi ved noget.
Vi har netop gennemgået foreningens forsikringer, herunder vores glasforsikring.
Bestyrelsen besluttede at fastholde at foreningen har en glasforsikring. Den dækker også skader i
den enkelte lejlighed. I skal dog være opmærksome på at det kun er skader på kummer, altså ikke
vvs installation osv. vinduer og fx keramiske kogeplader der er dækket. Inden en skade anmeldes
skal den anmeldes til og vurderes af viceværterne, og vi anmelder ikke skader som skyldes en
bevidst handling.
Mange får lavet forbedringer i lejligheden.
Husk at undersøge, fx på skats hjemmeside, om arbejdet berettiger til håndværkerfradrag og få
derfor jeres regning lavet så der fremgår hvor meget der er arbejdsløn og hvor meget der er materiale.
Husk! At såfremt du har meddelt din mailadresse til administrator (info@tellefsen.dk), vil du få al
information direkte fremsendt til din mail, da alm. information ikke fremsendes eller omdeles pr.
brev, men hænges op på informationstavlerne i ejendommen.
På bestyrelsens vegne.
Venligst.

Klaus

