NOVEMBER 2020

AKTIVITETER I GÅRDLAUGET
Gårdlauget er kommet lidt sent i gang i år. Det skyldes nedlukningen, som gjorde det svært for os alle at
mødes. På generalforsamlingen den 8. juni har vi blandt andet vedtaget at arbejde med cykeloprydning,
udbedring af diverse småting, oplæg til renovering af legeplads - og have løbede fokus på affaldssortering.
Vi har netop lavet en lille pjece om vores gård, som vi håber, at du har modtaget ellers så tag fat i din gårdlaugsrepræsentant, administrator eller bestyrelse.

OPHOLD I NÆROMRÅDER
Gården inkl. nærområder er for alle. Du er velkommen til at sætte egne møbler og blomster i dit nærområde, hvis du ønsker det. Hvis du lader møblerne stå i nærområderne, kan de naturligvis benyttes af alle
gårdens beboere.

PARKERING AF LADCYKLER
Ladcykler må ikke stå i cykelskurene. De fylder for meget og tager plads fra cyklerne. Ladcyklerne skal parkeres i egne kælderrum eller i de stativer, som gårdlauget har fået etableret rundt om i gården. Der er foreløbigt indrettet pladser ved Nylandshuse og i hjørnet ved Rolfsvej 37 og 35. Gårdlauget overvejer flere pladser med tiden.

DYR I GÅRDEN
Dyr må ikke luftes i gården og dens grønne områder, hverken i snor eller uden. Det gælder alle dyr. I gården
skal dyr ALTID være i snor. Det er ikke fordi, at vi ikke kan lide dyr i gårdlauget, men det er en beslutning,
der er taget på generalforsamlingen. Gårdlauget ønsker ikke at skulle være politibetjente. Så vi opfordrer
dyreejere til at efterleve denne regel.

LEGEPLADS UDVALG – VIL DU VÆRE MED?
Vi har en god og populær legeplads i gården, som efterhånden har et par år på bagen. Derfor vil gårdudvalget gerne invitere alle som har lyst til og interesse i at deltage i et nyt legepladsudvalg. Her kan man komme

med gode ideer til nyudvikling af legepladsen, som fx nyt faldunderlag, nye aktivitetsmuligheder eller opdatering af de eksisterende. Hvis du har lyst til at give en hånd med til fællesskabet, kan du skrive til Anna på
annaarendrupnielsen@gmail.com eller møde op på legepladsen torsdag den 19. november mellem 16 og
17. Vel mødt!

NØGLEBESTILLING TIL PORTENE
Bestilling af nøgler skal ske ved at skrive en mail til administrator Andreas Willer – awi@adlexbolig.dk tlf.
3330 7081
Administrator fremsender en faktura, og når denne er betalt, kan nøgler afhentes hos et medlem af gårdlaugets bestyrelse. Andreas vil være behjælpelig med at formidle kontakt hertil.
Nøgleadministrationen vil fortsat foregå gennem administrator, og der kan alene bestilles ekstra nøgler ved
henvendelse hertil, da nøglesystemet er kopisikret. Det er derfor ikke muligt at få fremstillet ekstra nøgler
hos almindelige nøglebarer eller lignende.
Prisen for en nøgle er ca. 230 kr.

INFORMATIONSTAVLEN
På siden af storskraldsrummet hænger der en opslagstavle for gården. Her finder du oplysninger om, hvem
der pt. sidder med i bestyrelsen for Yrsavej Kareens Gårdlaug. Her finder du også evt. oplysninger om de
forskellige udvalg, vi har i gården.

FACEBOOKGRUPPE
Husk også vores Facebook gruppe, hvor du kan blive medlem, søg efter Yrsavej-Karréens Gårdlaug.

