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19. december 2017 
 
Kære beboere 
Hermed bestyrelsens infobrev fra december 2017 
 
Toiletter 
Der har været et sted hvor kloakken har været stoppet. Tænk på hvad der 
kommer i toilettet. Bind og vat hører ikke til i toilettet. 
Der sidder pumper til at sende kloakvandet vider, disse kan blive ødelagt af 
materialer der ikke er beregnet til toilettet, og en sådan pumpe har en pris på i 
omegnen af kr. 100.000, og det syntes vi ikke der er grund til ”at smide i 
toilettet” 
 
Fugt i vinduer 
Bestyrelsen opfordrer til at man henvender sig til ejendomskontoret, hvis man 
oplever fugt i vinduerne. Vi har afholdt driftsmøde, hvor vi talte om 
problematikken, med nogen meget våde vinduer. Vi forsøgte at få dem med i 
Helhedsplanen, men det kunne ikke lade sig gøre på grund af manglende 
dokumentation. Vi vil nu få samlet den fornøden dokumentation, så vi kan få 
gjort noget ved det. I den forbindelse skal man være opmærksom på at man 
ikke må tørre tøj indendørs. 
Hvis man føler man ikke bliver hørt, når man henvender sig til 
ejendomskontoret, er man velkommen til at kontakte bestyrelsen. 
 
Træffetid bestyrelsen 
Husk at bestyrelsen har fast træffetid 1. onsdag i måneden, næste gang 
onsdag den 3. januar. 
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Infobreve 
Man kan stadig tilmelde sig til at få infobreve og referater på mail, og hvis man 
er flere i boligen, kan alle tilmelde sig. Men har en tilmeldt sig, kommer der 
ikke noget i postkassen. Det nemmeste er nok at tilmelde sig via 
hjemmesiden, så er vi sikre på at der ikke kommer stavefejl i mailadressen. 
 
Pas på hinanden 
Pas godt på hinanden i den mørke tid. Luk ikke op for fremmede. Giv gerne 
besked til bestyrelsen hvis du oplever noget ”unormalt”, så vil vi lægge det ud 
på hjemmesiden og Facebook. 
 
Postkasser 
Husk at tømme postkasserne, det er oplagt og let for tyvene at se hvem der 
ikke er hjemme, hvis post og reklamer hænger ud af postkasserne. 
Vi har i den forbindelse kontaktet både Forbrugerkontakt og Postnord, og bedt 
dem indskærpe over for budene, at posten skal helt ind i postkasserne. 
Man kan på www.minetilbud.dk vælge hvilke reklamer man ønsker og ikke 
ønsker. Man kan også vælge ferie, så man ikke får reklamer i en periode. 
Vi gør samtidigt opmærksom på, at såfremt vi ikke kan levere skrivelser fra 
bestyrelsen, uden at krølle det fordi postkassen er proppet, springer vi disse 
postkasser over. 
 
 
Med ønsker om en rigtig glædelig jul og godt og lykkebringende nytår 
Afdelingsbestyrelsen 
 
 
 

   
 
 
 


