
Oktober '22

Katrineholmsalle, afd. 12

N Y H E D S B R E V

Tak for god 
deltagelse til 
vores årlige 
afdelingsmøde!
Belægningsten omkring alle brøndene 
på hovedstrøget er nu blevet rettet til.

Grib idéen
Der står en trailer på 
parkeringspladsen, hvor der er påsat 
et husnummer. Vi synes simpelthen, 
det er sådan en god idé. Det vil gøre 
det nemmere for beboere i afdelingen 
at vide hvor de kan gå hen, hvis de 
gerne vil have hjælp til at få noget
hjem eller kørt væk.

Kæderne på hovedstrøget

 Anna i nr. 29B
 Martin i nr. 35D
 Mikela i nr. 47C

Vi er nu færdige med flere store 
renoveringsprojekter. I det tidsrum, har 
kæderne ikke været sat på ret ofte. Det vil 
være anderledes nu, kæderne vil som 
hovedregel være opsat og aflåst. Har du 
behov for at få en kæde låst op, kan du 
henvende dig til en af nedenstående 
medlemmer af bestyrelsen:

1.
2.
3.

Du kan lade det være 
som det er. 
Du kan for egen 
regning få opsat en 
afbryderkontakt så du 
selv kan tænde/slukke.
Du kan sætte en pære 
i med lavere lumen.
Du kan sætte en pære 
i med fjernbetjening, 
og tænde/slukke på 
den.

Udendørs 
belysning ved 
hoveddør

Vi havde det oppe og 
vende på afdelingsmødet. 
Du har forskellige 
muligheder. 

Parkering

Det er stadig svært for 
nogle af vores ældre og 
dårligt gående beboere, at 
få en parkeringsplads tæt 
på deres bolig. 
Dette gælder specielt den 
første parkeringsplads 
omkring nr. 11-29.
Vi vil igen opfordre til, at 
man, hvis man har 
mulighed for det, parkerer 
på den store 
parkeringsplads ved 
fælleshuset.



Nyt tiltag
Vi vil prøve at holde "åbent i 
fælleshuset" én gang om måneden på 
en hverdags eftermiddag. Tanken er 
fra kl. 14.30, og et par timer frem. 

Hvad skal der ske?
Tanken er, at bestyrelsen sørger for 
kaffe og the, og vil første gang også 
have noget kage med.
Så håber vi, at få nogle hyggelige timer 
og god snak sammen med dig og alle 
vores naboer.

Skal jeg have noget 
med?
Det kunne være hyggeligt, hvis du 
medbringer dit håndarbejde, din kryds 
og tværs, dit brætspil, dit tegnegrej 
eller hvad du end sysler med.

Hold øje med din 
postkasse
Der kommer en invitation rundt til 
første gang, derefter meldes 
kommende datoer ud i vores Facebook 
gruppe, og hængt op i info skabene, og 
sat op i et vindue i fælleshuset.

Vi håber sådan at I vil støtte godt op 
om vores initiativ. 
Det vil være dejligt at få et godt 
fællesskab, og lære hinanden bedre at 
kende.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Kom til "åbent i 
fælleshuset"

Katrineholmsalle - 
Afdeling 12 - for 
beboere
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