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Bestyrelsen ønsker alle et godt nytår 
Der er så småt ved at komme gang i de forskellige projekter, som blev vedtaget på 
generalforsamlingen: drænet bag garagerne er færdig, det store kirsebærtræ beskæres til 
februar samtidig med at pilebassinet til opsamling af regnvand renoveres. Der skal nye 
tagrender på garagen inden mureren går i gang med reparation. I mellemtiden skal han 
mure op ved gavlmuren på loftet ved 128, hvor der er revne i murværket og fuger skal 
mørtles. Vi venter stadig på leveringstider på P-pladser, renovation og varmtvands- 
anlægget. 
 
Der er udleveret ca. 10 lokkedåser, som kan fange skægkræ. Har du skægkræ i din 
lejlighed kan du stadig nå at få udleveret en lokkedåse ved at sende en sms til Thomas 
(30361352). Dette er selvfølgelig for at fange kræene men også for at der kan skabes et 
overblik over problemets omfang. Besked vil blive givet når dåserne skal indsamles. 
 
Vi påtænker at arrangere en fælles arbejdsdag i foråret. Der er mange opgaver at tage fat 
på for at forskønne området udvendigt og indvendigt. 
 
I november kom Henrik desværre til skade på loftet og vred sit knæ. Vi håber snart at få 
ham tilbage. 
 
Bestyrelsen har fået en henvendelse fra Global Connect med et enestående tilbud om at 
etablere fibernet i Jægerhaven. Fibernettet vil fungere sammen med vores nuværende 
kabler fra YouSee, så tilslutning til fibernet bliver helt valgfrit. Firmaet tilbyder gratis 
etablering med føring af kabler ind i hver lejlighed – foreningen skal betale for gravearbejde 
mellem blokkene, hvilket maksimalt vil beløbe sig til 60.000 kr. Beslutningen skal træffes 
på en ekstraordinær generalforsamling d. 23. februar – mere herom ved indkaldelsen. 
 
Nu hvor flere benytter tørrekældrene, er det vigtigt, man tager sit tøj ned, når det er tørt og 
ikke lader det hænge flere dage. 
 
Bestyrelsen har d. 23. januar møde med Vejdirektoratet i forbindelse med planlægning af   
udvidelsen af M3. Vi håber det vil munde ud i nogle støjdæmpende tiltag. 
 
Hilsen  
Bestyrelsen 

 
Det henstilles til at alle parkerer mest hensigtsmæssigt og gerne meget tæt på den lange P-plads 

foran blok 2 - og at varebiler parkeres udenfor området.  

Skrald og fejlsortering er stadig et problem. LÆS på skiltene, hjemmesiden, de udleverede 

brochurer m.v. hvordan der skal sorteres! Det tager alt for meget af Henriks tid, og containerne 

bliver ikke tømt, hvis der blot er den mindste fejlsortering! De grønne poser, som SKAL bruges 

til madaffald kan afhentes ved fyrkælderen. Husk at FOLDE PAP.    Juice-og 

mælkekartoner skal fortsat lægges i plastcontaineren, - og må meget gerne foldes 

sammen inden! 

Der må ikke stilles storskrald nogen steder på ejendommen.  
Kontakt Henrik eller bestyrelsen, hvis du ikke selv har mulighed for at køre på 
genbrugsstationen. 
Har du spørgsmål til formanden/bestyrelsen bedes du henvende dig via 
kontaktfomularen på hjemmesiden. Der står mange nyttige oplysninger på vores 
hjemmeside: www.jaegerhaven.dk  
Vores Facebookgruppe er tænkt som et forum, hvor medlemmerne kan kommunikere 
indbyrdes. 


