
  

Med denne lille folder, vil vi gerne byde dig/ jer 

velkommen i vores dejlige afdeling.  

 

Afdelingsbestyrelsen holder jævnligt møder, og har du 
spørgsmål eller andet, er du velkommen til at kontakte 
os, så drøfter vi det på næstkommende møde. Desuden 
afholdes der én gang om året et ordinært 
afdelingsmøde. Her er alle beboerne inviteret, og vi 
starter som regel med at spise sammen, hvorefter 
mødet går i gang. Mødet er en god mulighed for at 
snakke og socialisere med naboerne.  Her bliver oplyst 
om økonomi, og der bliver behandlet indkomne forslag 
mm. Det plejer altid at være en hyggelig aften.  

 

I afdelingen har vi en aftale om afhentning af storskrald. 
Aftalen er med Renosyd, hvilket betyder at skraldet skal 
sorteres, pakkes og stilles ud på P-pladsen som er henne 
ved papir/pap containerne. Datoerne for hvornår der 
afhentes, kan du finde på Renosyd’s hjemmeside, eller 

 

 

 

ved at kigge i glasskabet på viceværtens skur. Skuret 

ligger på det grønne areal, hvor vores flagstang også er 

placeret.  

 

I afdelingen er det muligt at få hejst flaget, f.eks. i 

forbindelse med fødselsdag, jubilæum, dødsfald mm. Du 

skal blot kontakte Niels Ejner, Højvænget 337, eller på 

tlf. nummer: 23 10 34 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen til afdeling 13 – vi håber du/I bliver glade for at bo her. 



 

 

I afdelingen har vi flere reglementer:  ordensreglement, 

vedligeholdelsesreglement, havereglement samt 

husdyrtilladelse. Reglementerne kan du altid finde på 

Domi boligs hjemmeside (www.domibolig.dk). Her kan 

du også finde anden relevant information, bl.a. kontoret 

og serviceafdelingens telefon/ åbningstider.  

Bliver du i tvivl om noget, eller kan du ikke finde de 

oplysninger du mangler, er du altid velkommen til at 

kontakte afdelingsbestyrelsen, eller tage kontakt til en af 

kontorets medarbejdere.  

 

 

 

Formand: Rikke Kristine Skovsgaard, Højvænget 309, Tlf. nummer: 26 16 75 69 

Bestyrelsesmedlem: Sarah Bech Jess Højvænget 305 Tlf. nummer: 21 80 25 06  
 
Bestyrelsesmedlem: Peter Zastrow Højvænget 311, Tlf. nummer: 31 16 34 81   
 
Suppleant: Anette Printz Jørgensen Pilevænget 76, Tlf. nummer: 22 58 27 05  
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