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Siden sidst 

Sidste fællesarbejde havde stor tilslutning, og vi fik fjernet ukrudt, stynet træer, slået græs, sat net 

på målene, rettet fliser osv. 

 

Haveaffaldscontainer 

Som nogen nok har bemærket, er der opsat en container på parkeringspladsen foran fællesskuret. 

Denne container er kun til haveaffald, så ingen plastposer eller jord må kommes i containeren. 

 

Cykling på området 

Her er en lille bøn. Alle gangstierne foran de enkelte huse er beregnet til at gå og lege på, de er ikke 

beregnet til at cykle på (mindre børn undtaget). Så kan vi ikke allesammen prøve at bruge et minut 

mere og trække cyklerne på vores fortove, således at vi ikke skaber farlige situationer? På forhånd 

tak. 

 

Sankt Hans 
Der er som altid Sankt Hans her på Fælleddiget, så vi kan brænde en heks af. 
 

Fællesarbejde 

Det næste fællesarbejde bliver nu på søndag den 3. juni klokken 13.00 ved fællesskuret. Det næste 

bliver den 24. juni. 

 

 

 

 

Vend siden 
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Tagene  
Tagenes tilstand på vores bygninger bliver diskuteret fra tid til anden. Vi har derfor valgt at udsende 

denne skrivelse der derfor bør ses som en afklaring af de spørgsmål der måtte være omkring tagene.  

 

Hvornår skal et tag skiftes?  
Man skal skifte et tag, når det er slidt ned, hvilket betyder, at der kommer utætheder, nedslidte 

knækkede teglsten, eller hvis man bare syntes, at det gamle tag ikke længere er pænt at se på.  

 

Hvad er den aktuelle tilstand af vores tage?  

Der er ingen akut grund til at udskifte vores tage. Skaderne, der har været på vores tage indtil 

videre, har været følgende:  

● Enkelte teglsten er knækket 

● Teglsten er faldet ned eller har flyttet sig grundet stormskader 

● Utætheder forårsaget af ødelagte inddækninger ved vinduer  

● Utætheder ved endegavle mellem tagsten og mur 

En del af disse skader skal ses som en slags vedligeholdelse, der også vil være at finde på nye tage. 

  

Hvornår skal vi så skifte vores tag?  

Der eksisterer ikke noget behov for en umiddelbar udskiftning af vores tage på nuværende 

tidspunkt, derfor vil det næppe ske inden for de første år. Det præcise tidspunkt for hvornår tagene 

skal skiftes kendes ikke, men så længe der ikke er et oplagt eller akut behov, vil det sandsynligvis 

ikke blive gjort.  

 

Hvem bestemmer om vi skal skifte tagene?  

Dette skal vedtages på en generalforsamling!!!, så det korte svar er alle beboere / ejere.  

 

Hvordan vil foreningen beslutte at skifte taget?  

Det vides ikke, men man kunne eventuelt forestille sig, at et udvalg (muligvis fundet på en 

generalforsamling) ville komme med et eller flere forslag til et nyt tag. Hvilket kunne vælges på en 

generalforsamling.  

 

Må jeg gerne skifte mit eget tag?  

Nej, det udvendige må ikke ændres uden en godkendelse fra foreningens højeste myndighed, 

hvilket er generalforsamlingen. Så alle ændringer af tagene skal besluttes på en generalforsamling.  

 

Hvem betaler for et nyt tag nu?  

Generalforsamlingen bestemmer, hvordan et eventuelt nyt tag skal finansieres, men der vil kunne 

blive tale om, at hver enkelt lejlighed vil være nødt til at betale hele eller dele af det samlede beløb 

for renoveringen. Men husk nu, at igangsættelse budgetter og andet pengeforbrug skal vedtages på 

en generalforsamling. 
 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 


