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Så er der nyt fra Kirkestiens grundejerforening 

Vi har afholdt bestyrelsesmøde i grundejerforeningen. Virtuelt - som billedet
antyder.

 
Vi er kommet et stykke videre med planer for vedligehold af
regnvejrsbrøndene. Efter sidste års sammenbrud af en regnvejrbrønd - som
beløb sig til ca. 80.000 kr. i reparation - har vi efter at have fået gennemført en
TV-inspektion nu et godt overblik over hvor vi bør gøre noget for at minimere
risikoen for lignende ekstraudgifter i nærmeste fremtid.

 

mailto:Villakvarterinfo@ksvk.dk
mailto:Villakvarterinfo@ksvk.dk
mailto:twi@towi.dk
https://mailchi.mp/9a914ec9cc07/s-er-der-nyt-fra-kirkestiens-grundejerforening?e=40d40dda41
https://ksvk.us15.list-manage.com/track/click?u=7f1a469a0229d6c8950a6d00a&id=3d4cd5f9ca&e=40d40dda41
https://ksvk.us15.list-manage.com/track/click?u=7f1a469a0229d6c8950a6d00a&id=555baf9853&e=40d40dda41


 
Vores nye snerydningsaftale fungerer fint, men efter nogle år med meget lave
udgifter til dette så rammer vi nu et andet omkostningsniveau, hvor vores
hidtidige entreprenør opsagde aftalen. Vi ser på hvilke model der kan være
mest omkostningseffektiv fremadrettet.
Indbrud
Vi har i kvarteret de senere dage desværre oplevet både tyveri fra have og
indbrud i hus om natten på Højstrupvej og Havdrupvej. Vi vil derfor bede om,
at I er opmærksomme på mistænkelig adfærd. Klik her for mere info om
Nabohjælp.

Der er meldt indbrud på Højstrupvej på Nabohjælps app. Indbruddet er blevet
meldt af en nabohjælper, som bor i foreningen. Gå ind på appen for at læse
advarslen og fortæl, hvis du har set noget.

I den kommende tid må du gerne være ekstra opmærksom. Hvis du ser noget
mistænkeligt eller hører om flere indbrud, opfordrer jeg dig til at advare
nabolaget på Nabohjælps app, så I sammen kan forebygge flere indbrud.

Del viden om det som undrer dig

Det kan være svært at sige præcis, hvad der er mistænkeligt. Det kan være
markeringer på postkasser, i indkørsler eller på fortovet. Det kan være folk, der
lusker rundt. Eller biler der cirkulerer. Alt det som stikker ud.

Log ind på Nabohjælps app og fortæl, hvad du ved. Husk også at ringe til 114,
hvis du ser noget eller har oplysninger, der kan hjælpe politiet i forbindelse
med indbruddet på Højstrupvej.

Sig hej og skræm tyven væk!

Møder du en, du ikke kender, så start med en høflig henvendelse og
øjenkontakt, så han eller hun ved, at du er opmærksom. En tyv bryder sig ikke
om at blive set og senere genkendt, så et venligt spørgsmål kan gøre hele
forskellen.
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Nik og vink, så tyven ved, du er opmærksom.

Spørg, om du kan hjælpe med noget.

Spørg, hvem han eller hun søger.

Start lidt løs snak om vejret eller noget andet.

Er fjernvarmen gået i stå ?
Forleden gik fjernvarmen ud kl. ca. 11. Det fik Hr. Wittchen til at undersøge om
status for fjernvarmedriften hos Hofor.

På deres hjemmeside kunne man læse at kl. 13:15 ville varmen være tilbage.
På siden med Nyttige links kan du fremover finde dette link til Hofor.

Hold øje med nyhedsbrevet, som forventes klar i løbet af marts, med
information om generalforsamlingen - som måske bliver virtuel.
 

Copyright © 2021 Kirkestiens Villakvarter, All rights reserved.
Du får denne mail fordi du er tilmeldt nyhedsmails fra
Grundejerforeningen Kirkestiens Villakvarter

Webmasters addresse er:
Kirkestiens Villakvarter
Højstrupvej 8
Vanløse 2720
Danmark
Kirkestiensvillakvarter hjemmeside 
Mail til Kirkestiens villakvarter info@ksvk.dk
Add us to your address book

Ønsker du at ændre dine præferencer for hvordan du modtager mails
fra Kirkestiens Grundejerforening?
Du kan opdatere dine præferencer eller  afmelde nyhedsbrevet her..

https://ksvk.us15.list-manage.com/track/click?u=7f1a469a0229d6c8950a6d00a&id=26480877e1&e=40d40dda41
https://ksvk.us15.list-manage.com/track/click?u=7f1a469a0229d6c8950a6d00a&id=71574253c6&e=40d40dda41
https://ksvk.us15.list-manage.com/track/click?u=7f1a469a0229d6c8950a6d00a&id=64caf2f9b7&e=40d40dda41
https://ksvk.us15.list-manage.com/track/click?u=7f1a469a0229d6c8950a6d00a&id=fab469c4cc&e=40d40dda41
https://ksvk.us15.list-manage.com/track/click?u=7f1a469a0229d6c8950a6d00a&id=7ac7458c41&e=40d40dda41
mailto:info@ksvk.dk
https://ksvk.us15.list-manage.com/track/click?u=7f1a469a0229d6c8950a6d00a&id=3158d8a562&e=40d40dda41
https://ksvk.us15.list-manage.com/track/click?u=7f1a469a0229d6c8950a6d00a&id=c234bc3b39&e=40d40dda41
https://ksvk.us15.list-manage.com/track/click?u=7f1a469a0229d6c8950a6d00a&id=d791e6aff4&e=40d40dda41


This email was sent to twi@towi.dk 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Kirkestiens Villakvarter · Højstrupvej 8 · Vanløse 2720 · Denmark 

mailto:twi@towi.dk
https://ksvk.us15.list-manage.com/about?u=7f1a469a0229d6c8950a6d00a&id=51bdacb8f0&e=40d40dda41&c=f1a2629c7d
https://ksvk.us15.list-manage.com/unsubscribe?u=7f1a469a0229d6c8950a6d00a&id=51bdacb8f0&e=40d40dda41&c=f1a2629c7d
https://ksvk.us15.list-manage.com/profile?u=7f1a469a0229d6c8950a6d00a&id=51bdacb8f0&e=40d40dda41&c=f1a2629c7d
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=7f1a469a0229d6c8950a6d00a&afl=1

