
 

Nyhedsbrev 

Hvem vil være med i arbejdsgruppen til vindue- og tagprojekt? 

Som DEAS fremlagde på den ekstraordinære generalforsamling, skal der dannes en ar-

bejdsgruppe, som varetager foreningens/byggeherrens interesser, og evt. deltager på byg-

gemøder og informationsmøder mv.  

 

Arbejdsgruppen skal derudover sikre, at flest mulige ønsker og behov synliggøres, og kan 

betragtes som foreningens forlænget arm.  

 

Arbejdsgruppen skal bestå af 2-3 personer, som både kan være medlemmer af bestyrelsen, 

og andre beboere. Vi opfordrer derfor til at I melder jer, hvis I gerne vil være en del af ar-

bejdsgruppen, ved at sende en mail til bestyrelsen@ab-lindeparken.dk.  

 

Bestyrelsen har et stort ønske om at udvalget også består af en eller flere personer uden for 

bestyrelsen, da bestyrelsen i forvejen varetager mange opgaver i foreningen.  

 

Løbebånd i blok 2 

Der står et løbebånd i kælderen i blok 2. Ejeren af dette må gerne henvende sig til bestyrel-

sen, eller fjerne det. Hvis vi ikke hører noget inden næste bestyrelsesmøde d. 08.11.2021 

fjerner vi det.  

 

Lås til skralderummet 

Vi ved at det er til gene for alle, at låsen til skralderummet endnu ikke er blevet fikset. Vi har 

arbejdet på sagen, men det har vist sig at være svært at få fat på de håndværkere, der skulle 

lave den. Vi har derfor nu endelig fået fat på en der både kan og har tid til at lave den, og 

det betyder forhåbentlig, at der kommer ny lås i døren i løbet af næste uge. Vi beklager 

ulejligheden.  

 

Vi er på Facebook! 

Vi har fået en del nye beboere, og vi vil derfor gerne opfordre alle der ikke endnu har gjort 

det til at melde sig ind i vores Facebookgruppe, der hedder ”AB-Lindeparken (Ballerup)”. 

Gruppen bliver primært brugt til at give lidt akut information, f.eks. hvis strømmen går osv., 

men kan også benyttes til at stille spørgsmål til de andre beboere i foreningen.  

 

Derudover gør vi også opmærksom på at vi ligeledes har en hjemmeside (https://ab-linde-

parken.dk/), hvor man bl.a. kan finde generalforsamlingsreferater, regnskaber osv.  

 

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen 
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