Forslag fra andelshaverne

til behandling på GF 2012
manclag, d. 23. april 2012, kl. 18.00
Gasværksvejens Skole

Se også det omdelte notat vedr. AB Skydebanens lån og drijtsøkonomiJ
som vi gennemgår i tilknytning til regnskabet på generalforsamlingen
på mandag.

Husk at give fuldmagt, hvis du skulle være forhindret
generalforsamlingen.

i at deltage på

Fuldmagten er omdelt med indkaldelsen og

afleveres senest pli søndag, d. 22. april 2012 i den hvide postkasse ved
Boligkontoret, Skydebanegade 1.

Forslag til s~dæmpende/miliørigtige

vinduer i leiligheder som

vender ud mod metrobyggeriet i foreningens opgange iSønder
Boulevard~

Vi er en del lejligheder iopgangene iSønder Boulevard, som har
soveværelse og stue ud mod metrobyggeriet, og derfor ikke har
mulighed for at sove/opholde os i værelser som vender mod
gården.
Derfor foreslår jeg, der bliver nedsat en gruppe med reference
til bestyrelsen, der over sommeren kigger på
tilskudsmulighederne

i forhold til udskiftning af vinduer til

støjdæmpende/miljørigtige

vinduer, til foreningens opgange i

Sønder Boulevard, med henblik på præsentation af et projekt på
ekstraordinært generalforsamling iefteråret,

MVH
Tina Poulsen. Sønder Boulevard 30 3.th

Forslag til behandling på generalforsamling 2012.
Jeg har kigget på muligheden

for, at få lavet vores toiletter

om til mere miljøvenlige

toiletter.

Og det kan
I

faktisk sagtens lade sig gøre.
Jeg har selv fået monteret

en ny indsats i mit toilet, som gør at toilettet

får 2 skyl med 3 og 6 liter ved

skylningerne i stedet for de 9 liter, som de i øjeblikket skyller med. Det er en operation,

som jeg selv kunne

udføre på ca. 10 min. Og prisen for en indsats er 410 kr. Så en blikkenslager skulle nok kunne gøre det
hurtigere og billigere, hvis han har 400 toiletter

at skulle udføre operationen

i.

Jeg har med tal fra Københavns energi regnet ud, at man i vores ejendom ville kunne spare 10.000 liter
vand i døgnet, ved denne simple udskiftning.

Man skal regne med er, at vi er over 400 andele, hvor hver

person i foreningen trækker 4 gange i snit, så bliver det til en hel del skyl i vores store forening, når man
tager i betragtning

hvor mange børnefamilier

vi er.

Da toilettet

er andelshaverens

ejendom, er det reelt noget, som man selv skal stå for betalingen af. Men i

forbindelse

med, at vi ganske sikkert inden for kort tid, får hver vores vandmåler, vil det være til fordel for

os alle.
Mit forslag går ud på, at man enten laver et nyt udvalg, eller at det grønne udvalg, bemyndiges til at
undersøge priser på, hvad det vil koste os. Herefter kan vi ved ekstraordinær
vedtage om man skal gå i gang med, at udskifte indsatsene i vores toiletter.

generalforsamling

Evt. med en egenbetaling

250 Kr. som kan trækkes over huslejen i løbet af et par måneder. Og resten ville foreningen

.,
A,

.

Med venlig hilsen
David Hendriksen, Istedgade 55, 3.th.

david@lajer.dk

på

måske kunne

stå for betalingen af.
Ikke desto mindre, ville vi alle spare penge (lynhurtigt)

til efteråret

ved en sådan ombygning af toiletterne.
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