NYHEDSBREV
AB HOLMEGAARDEN
WWW.ABHOLMEGAARDEN.DK
Generalforsamling

Husk
varmemestrenes
telefontider

Husk vi afholder generalforsamling
tirsdag den 5. december 2017 kl. 19.00

Mandag til fredag
kl. 9.00-10.00

på Nyborg Strand.
Afdelingssammenlægninger

Alt-mulig-mand
Husk at du kan
bestille vores AltMulig-Mand til alt det
arbejde, som ikke udføres af varmemesteren til en pris pr. time
på kr. 400,- på
tlf. 2016 0742.
Beløbet bliver pålagt
huslejen.

Demokratisk
sammenlægning

Afd. 18, Møllehaven,
afd. 24, Bjergbakken
samt afd. 25 Banemarken har i oktober
måned godkendt
fælles afdelingsmøde
og bestyrelse med
virkning fra førstkommende afdelingsmøde.

Afd. 17, Gl. Vindingevej og afd. 19, Bavnehøj Alle har her i
oktober måned godkendt afdelingssammenlægning.
Pr. 01.07.2018 vil de 2 afdelinger være sammenlagt
og få afdelingsnr. 45.
Hvad afdelingen fremadrettet skal hedde, afgør de 2
afdelinger ved en navnekonkurrence :-)

Vintervejr…..
Vinteren er så småt på vej og i den
forbindelse kan vi oplyse, at
snerydning starter kl. 07.00 på hverdage
og senest kl. 08.00 i weekender.
Husk, at vi skal hjælpe hinanden :-)
Sørg venligst for at cykler og andre effekter er
fjernet fra fortove og gangarealer så
snerydning kan foretages effektivt.
Selvom Boligforeningen varetager
snerydning, skal man altid udvise
påpasselighed, når man bevæger sig ud i vintervejret.

Tænker du på at opføre en udestue, overdækket
terrasse eller andet?



Husk altid at ansøge om tilladelse ved administrationen.
Kontakt Nyborg Kommune, Teknik- og Miljø afd. for
afklaring af om den påtænkte opgave kræver
byggetilladelse eller anmeldelse jf. nye regler
gældende fra 1. juli 2017.

Kontoret holder lukket mellem jul og nytår i perioden
den 23. december 2017 til og med den 1. januar 2018.
I ønskes alle en glædelig Jul samt et
lykkebringende Nytår

P.b.v.
Max Rasmussen
AB Holmegaarden

NYHEDSBREV
AB HOLMEGAARDEN
WWW.ABHOLMEGAARDEN
Rejsegilde afdeling 44,
Seniorbofællesskabet ”Færgelejet”

Vi er nu så langt i byggeriet,
at vi kan afholde rejsegilde
onsdag den 13. december
2017 kl. 11.00.
Boligerne samt fælleshus
forventes færdigopført til
august 2018.

