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Kære alle i afdelingen 

 

Så er det igen ved at være tid til lidt info og nyheder her i afdelingen       

Ved sidste års fælles afdelingsmøde, blev det vedtaget at vi skulle have container til 

haveaffald 3 gange årligt. For at tilgodese så mange som muligt mht. ugerne for 

containerne, valgte vi at uddele stemmesedler til alle i afdelingen. Stemmerne blev 

talt sammen, og fremover kommer der fast container til haveaffald i uge 18, 27 og 41. 

Der har været lidt usikkerhed omkring hvornår vi starter op denne ordning, og det er 

selvfølgelig rigtig beklageligt og træls for dem, som havde forventet en container i 

påsken- men vi kan altså forvente årets første container i uge 18. 

Vi har opdateret infotavlen på viceværtens skur, så der vil I fremover også kunne finde 

information om afhentning af haveaffald. Ligeledes vil I der finde informationer hvis I 

ønsker flaget hejst, bestyrelsens medlemmer og datoer for storskrald.  

Mange har rigtig godt styr på storskrald og håndteringen heraf, hvilket især var 

tydeligt efter sidste afhentning – alt var korrekt sorteret, stillet pænt og alt nemlig 

taget med       For en god ordensskyld kommer her nedenfor lige lidt information 

omkring storskrald, det koster nemlig penge for afdelingen, hvis vi ikke sørger for at 

sortere korrekt.  

 

 

• Storskrald sorteres og sættes ud i skel inden kl. 6.00 på dagen for afhentning 
• Afhentningen strækker sig over 2-3 dage. Er dit storskrald ikke afhentet 1. 

dag, så bare lad det stå, så kommer vi en af de næste dage 
• Der afhentes max 50 kg. per affaldstype 
• Dit storskrald må max være 2,2 m. i længden 
• Brædder og lignende skal bindes i bundter 
• Dit storskrald må max veje 20 kg. pr. sæk/bundt 
• Andre enheder såsom køleskab el.lign. må max veje 50 kg (husk vi bruger 

håndkraft, når vi henter dine ting) 
• Fast inventar fra huset såsom køkkenskabe, døre, vinduer osv. samt 

havehegn, stolper osv. fra haven medtages kun, såfremt ovenstående mål 
og vægtgrænser overholdes 
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JA TAK TIL: 

Elektronik, f.eks. TV og højtalere 

Hårde hvidevarer, f.eks. komfurer og 

vaskemaskiner 

Jern og metal, f.eks. cykler og tørrestativer 

Sanitet, f.eks. håndvask, toiletter og porcelæn 

Hård plast, f.eks. vaskebaljer og gulvspande 

Blødplast i sække, f.eks. poser 

Andre større ting, f.eks. møbler og tæpper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som noget nyt udsendes referater nu per mail, men da vi ved at ikke alle har mulighed 

for kommunikation via mail, har vi besluttet at vi stadig gerne vil printe et eksemplar, 

såfremt man ønsker det. Som tidligere skrevet, kan man aflevere en seddel i 

postkassen hos Rikke (Højvænget 309), og så skal vi nok sørge for at I får et udprintet 

eksemplar.  

DOMI Bolig har som noget nyt i samarbejde med kommunen, oprettet en gruppe af 

trivselsambassadører. En trivselsambassadørs rolle er at støtte beboere de møder i 

afdelingen, og styrke dem til selv at løse diverse problematikker. 

Trivselsambassadørerne har gennemført et undervisningsforløb, der har givet dem 

forskellige redskaber til arbejdet og mulighed for at danne netværk med de andre 

afdelinger. At være trivselsambassadør er et frivilligt arbejde, og i vores afdeling har 

vi været så heldig at hele to har meldt sig på banen – tak for det Hanne og Jonna       

Vi har netop afholdt vedligeholdelse/økonomi møde med kontoret, og næste år 

kommer der til at ske en del i afdelingen. Facaderne mod sydsiden, taget og tagrender 

skiftes, og der skal arbejdes med belægning på begge sider. Det bliver en stor omgang- 

år 2023 bliver nok året hvor vi må væbne os med tålmodighed, stilladser og 

håndværkere i vores haver       

Alt det praktiske mht. projekterne bliver først planlagt senere i år, så helt præcist 

”hvornår og hvordan” ved vi simpelthen ikke endnu.  

NEJ TAK TIL: 

Løst byggeaffald, f.eks. murbrokker 

Haveaffald 

Pap og papir 

Miljøfarligt affald 

Batterier 

Lysstofrør og energisparepærer 

Ren fladtglas som ikke er i ramme (billedramme, 

vinduesramme, dørramme) 

Sorte sække, uanset indhold 
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Det er efterhånden ved at være rigtig skønt med de lidt højere temperaturer, og rundt 

omkring begynder folk at komme ud i haverne, der bliver snakket over hækken og 

børnene er begyndt at samles udenfor – hvor er det skønt!  

Med disse ord, vil vi ønske jer alle en rigtig god sommer 

Mvh. afdelingsbestyrelsen       

 


