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Nyt fra bestyrelsen 
Vi afholder møde hver måned i kælderen på Valby Langgade 276. Her er 

seneste nyt fra bestyrelsesmødet i april 2018. 

Varmen lukkes 15. maj 

Ifølge sommerluk.dk lukkes varmen 15. maj. Husk at lufte ventiler osv. Få 

professionel hjælp, hvis du ikke ved hvordan. 

Afmærkning af cykler 

Bestyrelsen vil mærke cykler i uge 18. Bruger du en cykel skal du fjerne 
mærket inden arbejdsdagen den 20. maj, da cyklen ellers vil blive overgivet til 

politiet. 

Punkterede ruder 
Skal meldes til bestyrelsen på damhjoernet@gmail.com eller med en seddel i 

postkassen ved bestyrelseslokalet senest 15. maj med angivelse af ruden samt 

kontaktoplysninger på dig. Så bliver du kontaktet direkte af glarmesteren. 

Nye lamper på lofter og kælder 

Vi har fået de ny LED-lamper alle steder nu. Har du observeret noget underligt 
med dem (fx tænder forskelligt eller lign.), så meld det straks ind til bestyrelsen 

på mail, så vi kan få det rettet inden vi betaler. 

Elektronisk rottefælde 
Vi afventer status af bekæmpelsen og TV-inspektion af alle kloaker, så vi kan 

se, om der er brud eller andet på dem, der skal fikses. 

Legepladsetablering 

Legepladsen er nu etableret og der er sået græs. 

Arbejdsdag 2018 
Afholdes i gården den 20. maj kl. 11.00. Man skal være der fra starten for at 

få de kr. 600 retur. Traditionen tro slutter vi af med fællesspisning for alle 

deltagere. 

Udvalg Ansvarlig 

Gård/have Marie (RV 201, 2.th) og Anette (VL 268, st. th) 

Vedligeholdelse  Rasmus (VL 266, 1 th) 

Sociale arrangementer Heidi (RV 199, 2 th) 

Facebook og hjemmeside Lucas (VL 276, 1 th) og Emil (RV 193, 1 tv) 

Vil du med? Så skriv til damhjoernet@gmail.com. Alle er velkomne. 

Næste container: weekenden op til 20. maj, hvor der er arbejdsdag. 

Ansøg vores Facebook: www.facebook.com/groups/damhjoernet/  
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