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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.

Duer i området

Vi har spurgt service, om de har gode råd til, hvad der kan gøres 
for at holde duerne væk.

Ikke mere storskrald 

Containeren, som vi har haft til storskrald på forsøgsbasis, er fjernet.

Fremover skal storskrald KUN afleveres på genbrugspladsen på 
Skovdalsvej.

Spørg evt. din nabo, om du kan få hjælp til at få noget derop – eller 
tilbyd at tage noget med.

Der må IKKE stilles skrald/storskrald rundt om i vores afdeling, kældre 
eller andre steder. Må service alligevel bruge tid på oprydning, bliver 
det mod betaling til ejeren af skraldet.

Blomstrende fællesområde

Vi glæder os til, at vores fællesområde igen blomstrer. Den nye 
dampmaskine, som bruges mod ukrudtet og er miljøvenlig, har også 
været i brug i det første hold såede blomster. Fejlen er rettet med 
såning af et nyt hold sommerblomster. 
Vi er stadig med i opstartsfasen, hvor service samler erfaring.

Frøene er købt hos Danmarks Naturfredningsforening 

www.dn.dk/nyheder/nye-froposer-skal-gore-haver-vildere-og-insektvenlige 
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Husk indboforsikring

Har du ingen indboforsikring, skal du efter en brand eller vandskade selv:

• betale for nyanskaffelse af alt ødelagt indbo,  
• rengøre lejligheden, 
• rydde lejligheden, hvis boligforeningens håndværkere beder om det, 
• betale for opmagasinering af dine ting, mens udbedringen af skaderne står på

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. 

Fra d. 5. august udvides servicetelefonens åbningstid til:

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

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.

”Bank på” - det gode naboskab

BL kører i øjeblikket en kampagne - ”Bank på” - om det gode naboskab.

Et godt naboskab gør også et sted godt at bo, glade og venlige 
mennesker. BL er en del af ”Folkebevægelsen mod ensomhed”, og bl.a. 

også derfor fremhæves et godt naboskab som noget vigtigt i dagligdagen. Et smil, en hjælpende 
hånd gør noget godt for alle mennesker – og fællesskabet.

https://bl.dk/politik-og-analyser/temaer/bank-paa/ 

Nyt bord-/bænkesæt

Vi har fået et nyt bord-/bænkesæt tæt ved gyngestativerne, og det 
er godt at se, at det bruges.

For god ordens skyld minder vi lige om, at de visne træer fjernes og udskiftes i efteråret.

-

Husk
indbo-

forsikring

Vi minder lige om, at iflg. Rygeloven fra 2007 er det ikke tilladt at ryge i opgangene, 
kældrene, vaskeriet og i fælleslokalerne – kun i egen bolig.

https://bl.dk/politik-og-analyser/temaer/bank-paa/

