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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.

Nyhedsbrev, afd. 10, februar 2020

Ideer, indflydelse, samarbejde

Har du lyst til at være med i 
afdelingsbestyrelsen? 
På afdelingsmødet i 2020 får vi brug for nye 
medlemmer, som gerne vil være med til 
arbejde for, vi stadig bor, hvor der er rart at 
være, i en velholdt afdeling med et godt miljø.
Har du brug for at vide mere, så kom op, når 
vi mødes den sidste onsdag i hver måned, kl. 
18.30-19 (dog ikke juli).

Sammen med John, driftschef, og Erik, 
vicevært, har vi lavet en gennemgang af 
planlagt vedligeholdelse og nyanskaffelser.
Fx rensning af udluftningsfiltre, maling af bl.a. 
opgangsdøre, vedligehold af legeplads og 
garager,  lysfølere i kældre.
Der er stort set ikke noget, som vi ikke har 
gennemgået – også i langtidsplanlægning, og 
der er tænkt bl.a. praktisk, økonomisk og 
grønt.

Vi har sagt ja tak til at være med i forsøg med 
robotplæneklippere på udvalgte steder af det 
grønne hold.
Husk at sige til jeres børn, at plæneklipperne 
ikke er legetøj, tværtimod.  

Også ja tak til evt. udvidelse af vores 
blomsterenge.

Vi får et ekstra bord-/bænkesæt på vores 
fælles grill-plads.

Hvis du vil hejse flaget, kan du kontakte serviceafdelingen.



Telefontid i serviceafdelingen: 
Tlf. 87 80 23 00 mandag - torsdag kl. 7.30 – 13.00
                          torsdag tillige 15.00 - 17.00 
                          fredag kl. 7.30 - 9.00

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. 

Ringer du i tidsrummet 7.30 - 9.30, kommer du i kontakt med en af viceværterne, og ellers kan du booke 
en tid i servicekalenderen.

Nyhedsbrev, afd. 10, februar 2020

I april forventer vi, at etableringen af 
affaldsøer begynder. 
Beslutningen om dette blev vedtaget på 
afdelingsmødet i 2019, hvor det også blev 
sagt, at fagfolk tog beslutning om 
placering. Vi kan tilføje, at rækkehusene og 
Rådhusgade 33 stadig skal bruge deres 
affaldscontainere. Altså affaldsøer til T. 
Køhlsvej 16-48.
Mere info kommer, når april er tættere på.
Storskrald skal vi stadig selv køre på 
genbrugspladsen.

Hvis du bor i stuen og pga 
helbredet ikke kan klippe 
efeuhækken, vil afd.bestyrelsen 
invitere raske og rørige beboere til 
at lave et hold, som klipper og 
samler i uge 26, så vi kan bruge 
containeren i uge 27 til det grønne 
affald.
I løbet af foråret, hvor vi laver lister, 
bliver der mulighed for at tilmelde 
sig – til begge hold.

Fremover vil vi have mulighed for at 
komme af med vores juletræer i uge 2 og 
haveaffald i uge 27 i en container – KUN til 
grønt affald.

Det blev vedtaget på afdelingsmødet i 
2019.

For ikke at tiltrække rotter er fuglefodring ikke tilladt her 
hos os.
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