
 

Kære beboer,  

Igennem den seneste tid har bestyrelsen modtaget mange klager fra adskillige opgange, 

hvilket er en kedelig udvikling. Vi ønsker ikke, 

dårlig stemning grundet manglende hensyn og respekt for sine naboer. Det er en 

selvfølge, der skal være plads til lidt festivitas.  Men ta’ 

du har sat en seddel op, så giver det ikke card bl

tvivl så læs husordenen på www.engsund.dk

Der er store problemer med s

113. Det er aldeles uacceptabelt skrald uindpakket smides i 

affaldsskakten. Det giver store hygiejniske problemer og vil 

på sigt ud over at besværliggøre viceværtens 

tiltrække rotter, hvilket ikke er i nogens interesse. Pak derfor 

jeres skrald ind og undlad at smide kaffemaskiner og andet 

skrald i affaldsskakten, der kan 

Smid ikke cigaretter ud fra altanen. 

Ved ind- og udflytning skal dette meddeles til vores administrator. Vores vicevært vil 

derefter lave navneskilte til både døren og

vores forening, at der i døren 

Mht. facaden så er ansøgningen til kvarterløftpuljen sendt af sted. Der er frist 1. m

og vi får besked i august. Uanset udfaldet, så starter

derefter. Får vi støtte, så får vi mulighed for at begynde at renovere vores stigstrenge 

og faldstammer, hvilket vil hjælpe på vores problemer med det varme vand.

Desværre er nøglerne atter steget i pris, hvilket giver en pri

bestiller ekstranøgler.  
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Igennem den seneste tid har bestyrelsen modtaget mange klager fra adskillige opgange, 

hvilket er en kedelig udvikling. Vi ønsker ikke, at vores forening skal være præget af 

dårlig stemning grundet manglende hensyn og respekt for sine naboer. Det er en 

selvfølge, der skal være plads til lidt festivitas.  Men ta’ hensyn til dine naboer. Selvom 

en seddel op, så giver det ikke card blanche til at larme indtil kl. 6.

www.engsund.dk  

Der er store problemer med skrald – særligt i opgang 16 og 

113. Det er aldeles uacceptabelt skrald uindpakket smides i 

Det giver store hygiejniske problemer og vil 

på sigt ud over at besværliggøre viceværtens arbejde 

rotter, hvilket ikke er i nogens interesse. Pak derfor 

jeres skrald ind og undlad at smide kaffemaskiner og andet 

skrald i affaldsskakten, der kan stoppe skakten til.  

Smid ikke cigaretter ud fra altanen.  

og udflytning skal dette meddeles til vores administrator. Vores vicevært vil 

derefter lave navneskilte til både døren og postkassen.  Det giver et

i døren er et virvar af flere håndskrevne påklisteret 

n så er ansøgningen til kvarterløftpuljen sendt af sted. Der er frist 1. m

og vi får besked i august. Uanset udfaldet, så starter renoveringen af facaden kort 

derefter. Får vi støtte, så får vi mulighed for at begynde at renovere vores stigstrenge 

og faldstammer, hvilket vil hjælpe på vores problemer med det varme vand.

Desværre er nøglerne atter steget i pris, hvilket giver en prisstigning

Igennem den seneste tid har bestyrelsen modtaget mange klager fra adskillige opgange, 

vores forening skal være præget af 

dårlig stemning grundet manglende hensyn og respekt for sine naboer. Det er en 

nsyn til dine naboer. Selvom 

larme indtil kl. 6. Er du i 

og udflytning skal dette meddeles til vores administrator. Vores vicevært vil 

postkassen.  Det giver et kedeligt indtryk af 

flere håndskrevne påklisteret navneskilte.  

n så er ansøgningen til kvarterløftpuljen sendt af sted. Der er frist 1. marts 

renoveringen af facaden kort 

derefter. Får vi støtte, så får vi mulighed for at begynde at renovere vores stigstrenge 

og faldstammer, hvilket vil hjælpe på vores problemer med det varme vand.  
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