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Nyhedsbrev nr. 1 - februar 2017

Kort om nyhedsbreve. Det udkommer ca. 2-4 om året, med informationer om 
Kvarteret. Til- og afmelding på følgende link: http://www.husejerforeningen-aba.dk/?
page_id=95  

Fastelavn i Grundejerforeningen
Vi gentager succesen fra 2016 og inviterer til fastelavn på fællesarealet/legepladsen 
mellem Hyacintvej og Oxford Alle. Det er for alle – lejere og ejere :o) 

Vi mødes Søndag d.26. Februar 2017 kl. 11

Kom udklædt til et par hyggelige timer. Tag en kage, kiks, frugt, saftevand, kaffe eller 
lignende med til en fælles buffet.

Hvis du ikke kan huske, hvor sjovt det var sidste år, så se de fine fotos på 
hjemmesiden (http://www.husejerforeningen-aba.dk/?page_id=240) under 
menupunktet "Katten af tønden 2016".

Vi håber rigtig mange har lyst til at møde op. I tilfælde af kraftig regn aflyses 
arrangementet.

Mvh

Kirsten (Hyacintvej 6) og Helle (Hyacintvej 12)

Su.: Senest d. 21/2 til Kirsten (4096 0963) eller Helle (5073 1868)

Kontingent
For at gøre det nemmere for vores kasserer og jer medlemmer, opfordres I til at lave 
en fast konto-overførelse til vores konto Husejerforeningen ABA.

Der indbetales årligt gerne senest den 15. marts. Bemærk: betalingsmåden er en 
mindre afvigelse fra vedtægterne. Medlemskontingent (per matrikel) indbetales til 
Husejerforeningen ABA’s konto i Danske Bank

Reg.nr.:  4085
Kontonummer: 0005463971
Tekst til modtager: Matr.nr. <1111>
   <1111> erstattes med dit matrikelnummer.
Beløb for årlig kontingent: kr. 2.500,- 

Det er vigtigt at indbetalingen mærkes med jeres matrikelnummer (et fire 
cifret nummer).

Oversigt af matrikelnumre for Husejerforeningen ABA af 2016:

http://www.husejerforeningen-aba.dk/?page_id=388
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Kloakskade udbedret (Rotter)
En sag fra sensommeren vedrørende skade på Husejerforeningens kloakrør og med 
rotte aktivitet i området er nu udbedret mht. kloak. 

Arbejdsgruppe Valmuevejens bagsti
Status december: Arbejdsgruppen har flere leverandører. Den først og billigste fik ikke 
udført opgaven inden det blev for koldt, hvorfor vi pauser projektet og gennemfører 
det i foråret 2017.

Bestyrelsen og udvalget ”Valmuevejens bagsti”
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