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Trappevask 

Som vedtaget på afdelingsmødet er trappevask i alle opgange startet fra d. 1. 
januar.
Afdelingsbestyrelsen har valgt løsningen med trappevask hver uge i den 
”beskidte” periode og hver anden uge i den ”rene” periode.
Der vaskes også vinduer og gelændere, og for at rengøringsfolkene kan 
arbejde, må vi kun have dørmåtter og ikke fx sko foran vores døre, cykler, 
klap-  og barnevogne må ikke stilles i opgangene eller under kældertrappen.
Vi har cykelstativer uden for og cykelkældre. 
Der er også barnevognsrum i hver blok, som frit kan benyttes af beboerne. 
Kontakt serviceafdelingen, hvis I har spørgsmål om dette, eller se 
kælderplaner på hjemmesiden.
Nu er det altså ikke kun på grund af brandfare og sikkerhed, at opgangene 
ikke er til opbevaring, men også så vi får vasket trapper.

Fællesskab i fælleslokaler

Husk, at vores fælleslokaler kan bruges til at skabe fællesskab for 
beboere i afd. 10. 
Strikkeklub, sangkor, yoga eller bare et sted at mødes? 
Der er allerede en madklub og en kortklub, som benytter sig af 
tilbuddet.
Det eneste, der kræves, er oprydning og rengøring efter endt brug. 

Skrald og storskrald

Det er vigtigt og nemt at bruge de rigtige skraldecontainere til 
det rigtige affald. Der står og er tegnet på hver enkelt 
container, hvad der må lægges i dem.
Er de fyldte, så låget ikke kan lukkes, må vi gå videre til den 
næste container til lige præcis den slags skrald, vi skal af 
med. 
Der må ikke stilles nogen former for affald og skrald ved 
siden af containerne.
Flytter man ind eller ud, køber nyt og har fx pap, gamle 
møbler eller lamper, man skal af med, er det containeren til 
storskrald, tingene skal ind eller op i. Heller ikke her ved siden 
af.
Er denne container fuld, må man bruge genbrugspladsen.

Cykelkældrene er ikke til opbevaring,
 men til cykler.



Afd. 10                 Nyhedsbrev            februar 2018

Afdelingsbestyrelsen, afd. 10, Torvald Køhlsvej – Rådhusgade 33

Annette Flemming Sørensen (formand), Torvald Køhlsvej 40, 2.th., annetteflemming@yahoo.dk 
Jane Overgaard (sekretær), Torvald Køhlsvej 22, 2.tv., janeov@outlook.dk
Hanne Brauer, Torvald Køhlsvej 22, st.tv., hannebrauer@gmail.com
Rikke Kristine Skovsgaard (kasserer), Torvald Køhlsvej 36, 1.th., rikke.kristine@gmail.com 
Sonja Jensen, Torvald Køhlsvej 36, st.th., olesonja@dukamail.dk 

Den sidste onsdag i hver måned (dog ikke i juli og december) holder vi afdelingsbestyrelsesmøde, og mellem 
kl. 18.30 og 19.00 er beboere med noget på hjerte velkomne.

Telefontid i serviceafdelingen: Tlf. 87 80 23 00 mandag – fredag fra kl. 7.30 til kl. 9.00 
   torsdag tillige fra kl. 12.30 til kl. 13.00 

Uden for normal arbejdstid (kun absolut akutte reparationer): nødtelefon 70 27 07 08

DOMI Bolig tlf. 70 27 97 97, mandag – torsdag fra kl. 9-13, torsdag tillige fra kl. 15-17. 

Nye fordøre

Det har været planen, at vores fordøre vil blive udskiftet i 2019. Efter aftale med Ole Hvid for nylig kommer 
det til at ske i år i stedet. Vi ved ikke noget om tidspunkt eller andet. Vi har opsparet penge, og Ole går i 
gang med en udbudsrunde for at få de rigtige døre til de rigtige priser.
Når vi ved mere, vil man kunne læse det i referat på hjemmesiden og evt. komme i et nyhedsbrev.

Internet i fælleslokaler

Nye tider betyder, at vi har kontaktet Aura for at høre mere om 
en internetforbindelse i fælleslokalerne, så lejere kan downloade 
fx musik.
Vi forventer, at det kommer til at ske, og vi opsætter navn på 
netværket i lokalerne, når det er aktuelt.

Vanding af altankasser

Tæt på tiden til de første blomster i altankasserne minder vi lige om, at vi tager 
hensyn til hinanden når vi vander. 

Rygelov og skodder

For en del år siden blev rygeloven vedtaget. Det betyder for os bl.a., at der ikke må 
ryges i opgange, vaskeri, fælleslokaler og kældre, kun i ens egen bolig.
Tag skoddet med i din skraldspand, eller brug én af affaldskurvene i området.
Vi vil gerne holde området pænt.
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