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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 Dahl (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.

Tørring af tøj

Måske er der flere og flere, som har fået egen vaskemaskine, der   
ses i hvert fald tørresnore med tøj under taget/udhænget.

Vi minder lige om, at hvis man vil tørre tøj på altaner og terrasser, 
skal det være på et vingestativ – ikke på snore eller andet under 
taget/udhænget. 

Ellers henviser vi til vaskesnore uden for ved vaskeriet.

Ikke fodring af fugle

Der må stadig ikke fodres fugle i vores afdeling, hverken fra altaner, 
terrasser eller græsplæner for, at vi ikke får rotter på besøg.

Terrasser

Beboere med terrasse skal holde flisearealet fri for ukrudt mm, der må 
kun stå haveborde, krukker o.lign., så området altid ser pænt ud.

De tilplantede espalierhegne skal klippes og vedligeholdes af beboeren.
Kan man ikke selv, og har man ingen, som man kan få hjælp af, 
kan service kontaktes for et tilbud vedr. pasning.

Havereglementet står på DOMI Boligs hjemmeside 
http://www.domibolig.dk/Files/s-root/lns/los/lpd/akcv/akph/version0.pdf 

sammen med alle andre reglementer.

 Fælleslokaler og fællesskab

Er der nogen, som kan tænke sig at starte en strikkeklub, et yoga-hold, et sangkor, en læsegruppe 
eller andet, kan afdelingsbestyrelsen kontaktes før vores møde den sidste onsdag i hver måned, så 
brug af fælleslokalerne kan aftales.

Der er internetadgang.

http://www.domibolig.dk/Files/s-root/lns/los/lpd/akcv/akph/version0.pdf
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Nej, nej og atter nej 

1)  NEJ til opbevaring af fx møbler, pap, klapvogne i vores fælles kælderplads. Findes ejeren, vil 
tingene blilve fjernet på ejerens regning.

Man kan fx leje et ekstra rum ved henvendelse til service, få sine ting fragtet sine på 
genbrugspladsen eller op i storskraldscontaineren, som vi stadig har.

2) NEJ til at smide papir, dåser, cigaretskodder mm på vores område, brug en skraldespand!!! – 
enten én af de opsatte i området eller sin egen i ens bolig.

3) NEJ til vaskemaskiner, frrysere, køleskabe, haveaffald i vores storskrald. Man må selv skaffe sig
af med det.

4) NEJ til ikke at sortere affald. Vi har alle fået besked om hvordan, ellers se på Renosyds 
hjemmeside.

5) NEJ til sko og lign. uden for hoveddøren.

6) NEJ til opbevaring af fx cykler, løbehjul, barne- eller klapvogne under kældertrappen. Ting under
trappen kan uden varsel fjernes. 

7) NEJ til at bore eller slå søm i, når man har lyst. Se ordensreglementet på Domibolig.dk.

8) NEJ til at vande altankasser uden at tage hensyn til beboere neden under. Men også NEJ til 
ikke at være lidt tolerant, hvis der sker et uheld.

9) Vi tager selvfølgelig hensyn til hinanden. Man kan ikke forvente, at der ikke er almindelig støj, 
når man har børn; men man kan forvente, at der falder ro på senest kl. 20.

10) Vi opfordrer til at hjælpe beboere af anden etnisk herkomst med at fortælle, hvad der der står i 
vores nyhedsbreve, hvis der er problemer med at læse / tale dansk.

Vi har alle hver især ansvar for, at vores afdeling ser pæn og velholdt ud.

Vi har alle hver især ansvar for, at her er godt at bo.

 

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

    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. 

De grønne fælles områder

Efter opfordring fra de grønne fjernes det store træ ved gyngestativ pga råd, og der plantes nyt træ. 
Udgåede træer/buske udskiftes, andre beskæres efter behov. Vi fortsætter med bedene med blomster. 
Indtil de grønne har mere erfaring med de vilde blomster, fortsættes som sidste år. Bord-/bænkesæt 
rengøres.  


