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Cykel- og barnevognsindsamling

Foråret er på vej og der vil snart blive gennemført indsamling af gamle og ’ikke-funktionsdygtige’ cykler,
barnevogne, knallerter, rollatorer o. lign. Noget af det indsamlede vil blive markeret med gule bånd (se foto)
men også cykler og andet, der åbenlyst ikke har været benyttet i lang tid, bliver fjernet. Nærmere information
om dato for indsamlingen følger.

OBS! Har du tegnet en indboforsikring?

Elevatorrenovering – status!

Er du så uheldig at opleve en brandeller vandskade i din lejlighed, vil
en indboforsikring hjælpe dig med
at dække dine tab og udgifter. Men har du
ikke tegnet en forsikring hænger du selv på
hele udgiften.

I 2020 blev elevatorerne i Frederikssundsvej 123
færdig renoveret. Nu er turen kommet til VBN 5 og 6
og efter planen skal de være færdige i august 2021

Så en indboforsikring er en god investering

I forbindelse med renoveringen vil
der komme noget støj og der vil i
denne periode kun være én
fungerende elevator pr. opgang

Sommeraktiviteter 2021 – Hvis Corona tillader det!
Afdelingsbestyrelsen er i gang med at planlægge en voksenudflugt
til den historiske by Roskilde med guidet rundvisning i Domkirken,
evt. et besøg i Vikingeskibsmuseet og en frokost midt i mellem.
Vores årlige familieudflugt vil vi - pga. pandemien - ændre til et
lokalt arrangement, men vi arbejder på underholdning for hele familien.

Opskrivning til BYHAVE 2021
underholdning for hele familien.

Igen i år har du som beboer mulighed for
at skrive dig op til en af de ledige og gratis
plantekasser bag ved VBN 6. Du kan
benytte den så længe du ønsker, men du er
forpligtiget til at holde plantekassen fri for
ukrudt og til at dyrke blomster, grønt og lign.
Hvis du ønsker du en plantekasse, kan du skrive

en mail til beboerforeningen.fsb.bellahoej@gmail.com og du vil modtage en mail, når der er en
plantekasse ledig. Herefter skal du så blot svare ja tak.
Du kan betale 200 kr. i depositum på ejendomskontoret for at få adgang til redskabsskuret, hvor der findes
en nøgle til vandhanen men har du ikke brug for adgang til vand, kan du godt få en have uden at betale de
200 kr.

