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Om trappevask

Som aftalt på afdelingsmødet er her perioder for trappevask: 

fra d. 15.3. til d. 15.11. vaskes 1 gang hver 14. dag
fra 15.11 til d. 15.3. vaskes 1 gang hver uge.

Vinduerne vaskes hver 3. måned. 

Serviceafdelingen hænger lister op i opgangene til afkrydsning efter trappevask.
Rengøringsfirmaet er blevet kontaktet af serviceafdelingen om at stramme op, fordi ikke alle 
opgange får samme rengøring, og der er fulgt op af rengøringsfirmaet og efterfølgende af 
serviceafdelingen.

Garager

Vi har ledige garager, som udlejes primært til beboere i afd. 10 og 
afd. 1. Pga en del ledige i øjeblikket har vi sagt ja til en beboer fra 
en anden afdeling.

Kontakt serviceafdelingen, hvis du ønsker at leje én til kr. 300,- pr. 
måned.

Ingenting under kældertrapperne

Vi minder lige om – en ekstra gang – at serviceafdelingen kan fjerne,
hvad der evt. opbevares under kældertrappen i hver opgang uden
varsel, kontakt eller opslag.

Er dit kælderrum ikke stort nok, er der måske et ekstra rum i kælderen,
som kan lejes. Kontakt serviceafdelingen om dette.

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.
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Storskrald

Containeren til storskrald er ikke legeplads for børn, og er der voksne,
som ønsker at se, om der er noget, de kan bruge, er det ok.

Det hele skal bare retur op i containeren igen – og ikke ligge ved siden af.

 Vil du være med i madklubben for mænd?

 Madklubben for mænd, som laver mad og arrangerer fællesspisning, efterlyser lidt 
flere mænd.
Kontakt Leif Juul, nr. 30, st.tv., hvis du vil have mere at vide for at komme med i 
klubben.

Referater og nyhedsbreve på hjemmesiden

Er der et referat eller et nyhedsbrev fra vores afdeling, du mangler, kan det findes på
DOMIs hjemmeside http://www.domibolig.dk/boliger/10-tv-koehlsvej-raadhusgade 

Flag i haven

Vi har et flag og en flagstang, som alle i afdeling kan benytte, når de fejrer en 
festdag.

Kontakt Erik eller serviceafdelingen.

Er der én her i vores afdeling, som vil være flagmand? Vi ved, at nogle andre 
afdelinger har det, og man får en kalender med ønskede dage til at hejse flaget.

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. 

http://www.domibolig.dk/boliger/10-tv-koehlsvej-raadhusgade

