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5. juli 2017 
Kære beboere 
 
Nu er sommeren over os og vi ser frem til nogle hyggelige timer i vores haver. 
Der har været afholdt informationsmøde og der mødte en del beboere op. I 
den forbindelse blev der lavet nogle aftaler som ikke er ført til Boliggårdens 
referat.  
 
Forsikring 
Vi er ved at udarbejde et skema sammen med vores forsikringsagent, hvor 
man kan læse om de spørgsmål man skal stille sit forsikringsselskab. Der 
kommer også en oversigt ud over alle de installationer vi har i vores bryggers. 
 
Klager. 
Bestyrelsen behandler ikke klagesager og opfordrer til, at man sender dem 
direkte til Boliggården. Man kan godt aflevere til bestyrelsen, som så 
vidersender til Boliggården, bedst ville det være hvis man talte sammen. Der 
er begyndt at komme klager på sms, de slettes, der modtages kun skriftlige 
klager på mail eller per brev. 
 
Mangellister 
Vi har erfaret at beboerne ikke har fået mangellisterne retur og vi har rykket 
Boliggården. Man må meget gerne kontakte bestyrelsen, hvis det lovede 
arbejde ikke er udført. 
 
Haver 
Vi skulle gerne kunne nyde vores område og haver. Vi får mange henvendelser 
om beboere som ikke har klippet deres hæk endnu, det handler jo om hensyn 
til hinanden og måske at hækken skygger for naboens sol. Hækken skal være 
klippet medio august hvert år. 
 
Parkering under helhedsplan 
Der er ved at være fyldt godt op på alle vores parkeringspladser. Vi skal derfor 
allerede nu begynde at tænke over hvad vi kan gøre ved det under 
helhedsplanen. Punktet tages op til beboermødet i september. 
 
Belysning 
Alle pærer er skiftet til hvis LED. Ved driftsvigt kan Forsyning Helsingør 
kontaktes på tlf. 48 40 50 50 mandag – torsdag kl. 8 – 16 og fredag kl. 8 – 14 
og hele døgnet på kundeservice@fh.dk Husk at notere ud for hvilket 
husnummer der mangler lys. 
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Rotter 
Der er desværre konstateret rotter et sted i Stævnen. Problemet er  løst der. 
Men vi vil jo nødigt have flere problemer, så derfor, her et par råd til at undgå 
flere rotteproblemer: 
 

•   Lad være med at fodre fuglene på jorden, men kun i fritstående 
fuglehuse. 

•   Hvis affaldscontainerne er fyldt, så benyt en anden, så lågene altid er 
helt lukkede. 

 
Opdager man rotter, så kontakt omg. kommunen på tlf. 49 28 28 28 eller via 
hjemmesiden rotteanmeldelse.helsingor.dk 
 
Sommerferie 
Bestyrelsen holder sommerferie nu og frem til 1. august. 
 
Nyt tlf.nr. til formand 
Der er blevet oprettet et nyt telefonnummer til formanden som fra 1. august 
har telefontid: 
 

torsdag fra kl. 17 til kl. 19 
Tlf. 81 44 00 69 

 
Husk at passe på hinanden og hold øjne og ører åbne når naboerne er på ferie. 
Følg ellers alle de gode råd mad at tømme hinandes postkasser og flyt lidt rund 
på de ting der er foran de enkelte boliger, når naboen er på ferie. 
 
God sommer 
Bestyrelsen 


