
Afdelingsbestyrelsen, afd. 10, Torvald Køhlsvej 16-48/52-60 – Rådhusgade 33 

Hanne Brauer (formand), Torvald Køhlsvej 22, st.tv., hannebrauer@gmail.com  

Merete Rydtoft (kasserer), Torvald Køhlsvej 16, 2.th. 

Maria Agergaard, Torvald Køhlsvej 32, 2.  

Susanne Nissen, Torvald Køhlsvej 34, st.tv., susanne.nissen.55@gmail.com 

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 i fælleslokalerne,  

og mellem kl. 18.30 og 19.00 er beboere med noget på hjerte velkomne  

 

  

 

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 

 

                                                          Se alle reglementer på Domi’s hjemmeside www.domibolig.dk 

http://www.domibolig.dk/


Afdelingsbestyrelsen byder velkommen i afdeling 10  

og ønsker, at du/I bliver glade for at bo her. 

 
Trappevask: Vi får vasket trapper i opgangene  

af et rengøringsfirma og betaler via huslejen.  

Husdyr kan du læse om i husdyrreglementet på hjemmesiden. 

 

Paraboler: paraboler må ikke opstilles uden tilladelse fra administrationen.  

Affald: Vi skal sortere skraldet i restaffald, pap/papir/ og flasker/emballage. Tæpperester, pap, møbler, tv o.lign. kan man selv køre på 

genbrugspladsen på Skovdalsvej. Kælderen er ikke et sted til opbevaring af fx gamle møbler, men til cykler.  

Ved ind-/eller fraflytning skal man køre sine ting på genbrugspladsen på Skovdalsvej. 

 

Vaskeri: Her i afdelingen har vi fælles vaskeri med vaskemaskiner og tørretumblere. Flere har også egen vaskemaskine i lejligheden. Der er udendørs 

tørreplads uden for vaskeriet, og man må også tørre tøj på vingestativer på altanerne.  

 

Grill: Man må bruge el-grill på altaner og terrasser – kun el-grill.  

Andre former for grill er ikke tilladt på altaner og terrasser. Ellers bruges den fælles grill-plads.  
 

Kælderdøre: Når vi selv sørger for, at kælderdørene er låste, kan vi være med til at begrænse tyveri. Så tag i døren for at være sikker på, at den er låst, 

før du/I går fra den.  

 

Almindeligt hensyn: Musik skal dæmpes senest kl. 22.  

Symaskiner og lignende maskiner, der kan medføre støjgener for naboer, skal anbringes på et underlag, der dæmper støjen mest muligt. Erhverv må 

ikke udøves fra lejligheden.  

Brug af slagboremaskiner til ophængning af billeder, gardiner o.lign. må ske på hverdage mellem kl. 9 morgen og kl. 19.  

I week-ender mellem kl. 9 og kl. 13.  

Pumper på opgangsdørene går i stykker, hvis dørene er åbne hele tiden, så husk at lukke døren, når der ikke er mere, der skal bæres ud eller ind. 


