
 

 
 
 

DOMI Bolig  ∙  Tornøegade 12  ∙  8300 Odder  ∙  Telefon 70 27 97 97  ∙  www.domibolig.dk 

Afdeling 20, Vestergade  

Orientering/Nyhedsbrev oktober 2021   
  

  

Markvandring/Områdegennemgang 13.10.2021:  

  

Aftalte punkter:  

1) Frugtlund på skrænt mod Andelsboligforeningen Skovparken: Træer beskæres og næste sæson klippes stier i 

græs, for nemmere adgang. Alternativt diskuteres anden bund med Jannik, DOMI Bolig ”Grøn 

omstilling/effektivisering.  

2) Ønske: Udvidelse af fælleshusterrasse med ca. en meter i dybde. Økonomi: Alt efter gelænder type er prisen 
anslået til at være fra kr.24.000,- til kr.41.000,- (JAJ/FRS). Udgiften fordrer budgetlægning af Driftschef John 
Spælling.  

3) Grusvej ved nr. 69, hvornår kan den opgraderes til fast belægning? John Spælling, budget og kontakt til 

Andelsboligforeningen Skovparken og private matrikler, da ejerskabet af grusvejsmatriklen er uklar.  

4) Opslagstavle, på elevatoren v. affaldscontainerne, flyttes til mere hensigtsmæssig placering på vestside af 

elevatortårn. (FRS).  

  

   
Hegnsmøde 12.09.2021:  

  

A. Hedegård, Havleddet nr. 09  
Frederik Schrøder, DOMI Boligs driftsafdeling 
  

       Aftalte punkter:  

• Afdeling 20 bekoster fældning og bortskaffelse af udvalgte træer i hegn, på Havleddet nr. 09s matrikel.  

• De i samråd udvalgte træer er følgende:   

• Et træ ved gavl af garage (vest). Muligvis to, når Anja besigtiger efter fældning af nr. et.  

• Fem træer fra øst, regnet fra hjørne af grund øst. Muligvis seks stk. besluttet på samme vis, som ovenfor.  

  

Andet:   

  HUSK at tilmelde dig/jer til fællesspisningen Mortensaften d. 10.november.  
 
Flere har allerede meldt sig. Det plejer at være hyggeligt. Det kan stadig nås. Send en sms til 40423239.  
  

 Der er ønske fra en beboer om en flagstang, så vi kan flage ved fødselsdage/festlige lejligheder. Det vil måske 
blive svært at finde en passende placering, så alle kan se den - og hvem vil mon tage ansvaret som ”flaghejser” (-
og hvem overtager, når han/hun fraflytter?). Vi vil tage det op på et bestyrelsesmøde.  
  

Ligeledes er der ønsker om, at hegn om terrasser i stueetager skal være så ens som muligt. Det vil også blive 
taget op på et bestyrelsesmøde.  
  

Vi skal have sat en stol op i elevatoren ved blok 4, da flere har ønsket en sådan i tilfælde af elevatorstop (som heldigvis 
er en sjældenhed).  
Vi har undersøgt forskellige løsninger. En klapstol vil koste 8.000 kr. Det er for dyrt, så vi vil stille en almindelig stol 
derind, så det er muligt at hvile sine trætte ben.  
  

  

 Venlig hilsen fra bestyrelsen.   


