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Kære alle 

Så er det ved at være tid til lidt nyheder og opdateringer til jer. 

Mange af jer oplever problemer med ringeklokkerne, nogle gange er det et batteriskift der skal til, 

andre gange er det ikke nok. Vi har haft kontakt med serviceafdelingen, både dem og vi anbefaler 

at I ringer til dem – de kommer gerne og kigger på problemet.  

Noget der har fyldt en del siden vores ordinære afdelingsmøde, er spørgsmålet om bilvask i 

afdelingen. Første svar fra kontoret var klart og tydeligt: ingen regelmæssig bilvask i afdelingen. 

Dette grundet at afløbene ikke er udstyret med olieudskiller. Da vi bor side om side med 

parcelhusene og benytter samme afløb, ønskede flere at se dokumentation for denne beslutning – 

er beslutningen taget af Kommunen, Domi Bolig eller en helt anden.  Til dette spørgsmål, har vi 

modtaget følgende besked: 

” Kravet stammer fra, at hvis noget vurderes til at være en (fælles) vaskeplads, stilles der krav om 

etablering af en olieudskiller. Det er der ikke nogen der har besluttet, det 

er Miljøaktivitetsbekendtgørelsen der foreskriver det. Hvornår det så vurderes til en vaskeplads, 

ligger der ikke noget facit på.” 

 

Vi har været på ”markvandring” med det grønne hold. Her snakkede vi bl.a. om hækklipning – og 

især for de af jer, som bor ud til en ”offentlig mellemgang”. Der har været en del tvivl omkring hvem 

der skal klippe disse hække – er det beboer eller Domi? Der er nu lavet en ny aftale: Beboere med 

hæk ud til ”mellemgangene”, skal klippe deres hæk som de plejer, MEN ydersiden af hækken (i 

”mellemgangen”) skal Domi nok klippe. Det skal dog lige nævnes at Domi klipper hæk, på et andet 

tidspunkt end vi gør i afdelingen. DERFOR: hvis man selv ønsker at klippe hækken (ud til 

”mellemgangen”), således at hele hækken klippes på samme tid, gør du bare det. Da Domi ikke 

længere anvender sprøjtemidler med gift, er der flere steder hvor de bøvler lidt med at kunne følge 

med. De er opmærksomme på at der flere stedet i afdelingen er gode levevilkår for ukrudtet, og 

arbejder derfor løbende på at finde metoder der sikrer pæne arealer for os, og som også skåner 

vores miljø.  

Til slut en stor TAK! Normalt plejer vi at bøvle ret meget med brugen af have containere- ofte er der 

affald der ikke skal være der, folk der bare smider affaldet forrest i containeren, og dermed blokere 

indgangen, en pokkers masse affald efter containeren er afhentet igen… men denne gang.. Affaldet 

lå samlet bagerst i containeren, hvilket betød at alle kunne komme til, og at affaldet rent faktisk blev 

i containeren. Der skulle ikke engang bestilles ekstra rengøring! Det fungerede bare så fint, og hvor 

var det dejligt at se!  

Afdelingen er så hyggelig at gå i, især nu hvor der er så mange der pynter op med lyskæder og pynt- 

til stor glæde for os alle- unge som ældre       

Vi ønsker jer alle en god december, jul og nytår 

Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen       


