
Andelsboligforeningen Havnehaven, afd. 1

Beboersamling, den 25. august 2oO7,

Ca. 30 beboere, incl. bestyrelsen var mødt op og følgende blev drøftet

1. Hegn ved haver
Der var flertal for, at hegn ikke er pileflet, men hegn som eksisterende.
Bestyrelsen ligger inde med farvekode. Ekstrahegn jævnfør husorden pkt.
10.

2. Gartner/viceværtordning
Det overvejes, om vi kan klare nogle af tingene selv, græsslåning,
renholdelse mv.
Indtil videre kører den nuvaerende ordning.

3. Snerydning.
Der indhentes pris på snerydning af veje og p-pladser. Vi rydder selv på

\_. svalegange.

4. Lejeplads.
Vi afuenter.

5, Carpolte.
Undersøges senere.

6' I-ofgrm,a-{g[ --
Der opsaettes et it<aU til infoimation ved elevatsren på Uof C.

7. Postkasser
Det overvejes at flytte postkasserne til blok B.

8. Vinduespusning
Der undersøges priser hos en lokal vinduespudser. Der kommer opgårg i

infotavlen.

9. Elevatorer
Det undersøges, om vi selv kan/må kører disse.

10. Pumper
Do.

It. Høgler
Det undersøges, om der er mulighed for opbevaring af vores hovednøgle
hos Falck, brandvaesen eller administratorgruppen.



t2. Veje, indkørsel og kantsten
Færdiggørelse af veje høres hos kommunen, medens færdiggørelse af
kantsten høres hos Danton.

13. Træer ved Stationsvej
Det er meddelt til kommunens gartnerafdeling, at træerne trænger til
eftersyn efter stormen.

14. Cykelstativer
Der er et cykelstativ til overs ved blok C. Dette opsættes et passende sted
ved blok A af foreningen.

f5. Andelsboligforeningernes Interesserepræsentation (ABF)
Der var forespørgsel til ABF. Det koster 153 kr. per andel per år at være
medlem.

16. Renovation og genhrug.- Ved hver blok er der opsat en container til dagrenovation, denne tømmes\- hver fredag. Der er ligeledes opsat en containlr til papir (ikke pap). Denne
tømmes en gang om måneden (den 4. mandag). Endvidere er der
mulighed for aflevering af flasker og glasemballage ved blok D. Storskrald
afleveres på Genbrugsstationen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Formand Søren Jensen
Møllegade 44
4850 Stubbekøbing
55312019 - 22340702
*i/.Ai;å*I"U.

Marianne Malling
\ Færgegårdsvei iOz\- 4?60 Vordingborg

55373975

Svend Hansen
Stationsvej 7
4760 Vordingborg
234L4864

Anne-Lise Dabros Andersen
Stationsvej 5
476CI Vordingborg
55985718


