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Flere parkerer deres arbejdsbiler/-busser på vores p-pladser, 
og det giver problemer for andre med at komme ud fra en p-
plads eller en garage.
Derfor henstiller vi til, at arbejdsbiler parkeres på p-pladsen 
nederst ved Kvickly. 
Der er også plads til et par arbejdsbiler ved tørregården, 
men også her skal der være plads nok til, at man kan få sin 
bil ud af en garage.

Afdelingsbestyrelsen, afd. 10, Torvald Køhlsvej – Rådhusgade 33

Hanne Brauer (formand), Torvald Køhlsvej 22, st.tv., hannebrauer@gmail.com
Yaser Nazari Sandiani (kasserer), Torvald Køhlsvej 22, 1.tv., yaser_nz@yahoo.com
Maria Agergaard, Torvald Køhlsvej 32, 2.
Susanne Nissen, Torvald Køhlsvej 34, st.tv.
Annette Flemming Sørensen (sekretær), Torvald Køhlsvej 40, 2.th., annetteflemming@yahoo.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.

På afdelingsmødet blev det vedtaget, at de grønne klipper 
efeuhækkene én gang om året, og der lægges fliser fra 
hæk til terrasse.
Lægning af fliser skal i udbud iflg. EU-regler, så vi kan ikke 
komme med et helt præcist tidspunkt, men så hurtigt som 
muligt.
Begge dele betyder en lillebitte huslejeforhøjelse og er 
blevet vedtaget med stort flertal. 

Det er også blevet vedtaget, at man nu har mulighed for at have gæst med hund til at 
overnatte – eller hunden uden ejer – i max. 3 uger på et år.
På turen med hunden i snor skal beboeren selvfølgelig tage dens efterladenskaber med 
sig, og hvis naboer generes af hunden, skal den straks afhentes af dens ejer.
Vi forventer og håber, at alle overholder det vedtagne forslag. 
Hvis det viser sig, at aftale om pasning af hund giver mange problemer, kan vi stemme om 
et nej til pasning på næste afdelingsmøde i 2022.

Fremover erstattes serviceafdelingen af firmaet, der 
vasker trapper, til rengøring i vaskeriet.
Økonomisk bliver der ikke stor forskel.

Husk, at vi stadig skal gøre rent efter os selv, når vi 
har vasket – sæbeskåle, tørre låger, tømme filter i 
tumblere. Evt. også feje, hvis vi taber noget på gulvet.
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En ny facebook-gruppe med Hanne Brauer som 
administrator er oprettet, ”Torvald Køhlsvej & 
Rådhusgade 33”, der er tænkt som en virtuel snak 
"over hækken" - vind og værd til spørgsmål om 
hverdagen og livet her hos os i afd. 10.
F.eks.
- er der én, som vil hjælpe med at køre tre store 
papkasser på storskrald?
- der holder en bil med lys på p-plads
- har I heller ikke tv-signal?
- Er der nogen, som kan bruge min gamle sofa 
(med foto) eller spisestellet, jeg har arvet af min 
oldemor, børnetøj mmm.
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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. 

”Nu falmer skoven trindt om land”
- og hvis en pære er sprunget i ens opgang, i kælderen, ved 
opgangsdøren eller i vores område, så kontakt service, så 
de ved, den skal skiftes.
For det meste er de her jo ikke, når der er mørkt.

Find facebook-gruppen ”Torvald Køhlsvej 
& Rådhusgade 33”, og bliv medlem.

Efter aftale med den grønne afdeling får vi i løbet af 
efteråret bænke i de gamle skraldeøer, så man kan få et 
pusterum, nyde en solstråle eller få en lille snak med en 
anden beboer.

Dette blev luftet på sidste år afdelingsmøde, og på dette 
års var der stor opbakning.

Så vi er mange, der glæder os til bænkene.
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