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Vinduespudsning 

Vi har i bestyrelsen kigget på forskellige løsninger for vinduespudsning, såvel af fællesarealer som 

beboernes egne. Vi har afventet at byggeriet af nabobygningen og brolægningen er blevet færdigt, fordi vi 

har oplevet at det stadig har støvet en del derfra og at nypudsede vinduer ikke er forblevet rene ret længe.  

Vi er kommet frem til en løsning som nu bliver sat i gang, hvor vi melder ud når der bliver pudset vinduer i 

opgangene og så kan man tilmelde sig direkte til firmaet, hvis man også selv ønsker at få sine vinduer 

pudset.  

Vinduespudseren kommer første gang på mandag i næste uge (26/11) og man skal senest have tilmeldt sig i 

løbet af denne uge, hvis man ønsker at de også pudser ens egne vinduer. De vil komme 4 gang årligt. 

Firmate hedder KHE og kan kontaktes på 4290 5080 eller via deres hjemmeside www.khe.dk  

 

Rengøring af depot- og parkeringskælder 

Tirsdag den 27/11 bliver både parkeringskældrene og depotkælderen fejet/støvsuget.  

Derfor vil vi gerne bede alle beboere om at parkere udenfor i tidsrummet fra Kl. 10-12 så det er muligt at 

komme til alle steder. Vi vil samtidig gerne minde om at det ikke er tilladt at benytte parkeringskælderen til 

opbevaring. Man må derfor, ved samme lejlighed, gerne flytte ting som man måtte have stående. 

 

Snerydning 

Det er grundejerforeningen som er ansvarlig for snerydning i hele området og de har netop indgået en ny 

aftale omkring dette. I den forbindelse har de informeret os om at aftalen med firmaet er at de skal være 

færdige med snerydningen inden kl. 7 hvis det er muligt. Hvis man kører hjemmefra inden kl. 7 og der er 

kommet sne, skal man derfor være opmærksom på at det kan forekomme at rydningen ikke er helt færdig.  

 

AKF’s byggeskur 

Der er sikkert mange som har glædet sig til at byggeskurene bliver fjernet. Vi er som ejerforening i dialog 

med grundejerforeningen omkring dette, da det bliver en del af grundejerforeningens område, når det bliver 

afleveret af AKF. AKF har en forhåbning om at de kan få lov til at lade byggeskurene stå på den nuværende 

plads indtil de er færdige med byggeriet ved stationen. Det er naturligvis ikke en løsning som vi er glade for 

og vi gør derfor hvad vi kan for at finde en bedre løsning. Om det lykkedes at få dem fjernet i den nærmeste 

fremtid eller om det bliver til en ”forskønnelse”, kan vi desværre ikke fortælle på nuværende tidspunkt,  

men det er noget som vi har fuld fokus på.  

 

Mange venlige hilsener 

Bestyrelsen for Ejerforeningen Poppellunden 

 


