
                                                                 Nyhedsbrev 

 

Foråret i afd. 1045 byder på en del tiltag, som er sat i gang og som man nok allerede har bemærket, 

er der sket en del ting allerede. 

 

 

Beden ud til byplanvejen 

Man vil når jorden er fast derover ændre Rododendron beden på Byplanvej til bede med 

vildtbeplantning. Når arbejdet påbegyndes får beboerne besked, så dem der har lyst til at 

grave en rododendron op og plante i sin have eller sommerhus, vil få mulighed for det, da 

beboerne vil få besked om opstart 

 

Hellevangen 

 

På hellevangen går man nu i gang med at male vægge + døre+ gavlene ind til kælderene. 

Der vil komme 5 nye kælderdøre i, som har glas foroven. det bliver med brik system. 

Der vil ligeledes komme sensor led i kældrene, så man ikke længer skal tænke på om at slukke og 

tænde lyset. 

 

 

På Beatesmindevej, vil blive malet færdig i opgangene (striberne inde på væggene). 

Der vil blive lavet opmærkning ag i cykelrummene blok 1 – 3 -5- 7 på gulvet så man har en plads pr 

person, så der ikke bliver overfyldt. 

 

Der vil komme n vildtblanding i skråningen på legepladsen ved skibet. 

 

Vi har i år truffet beslutning om at indkøbe og plante vores eget juletræ der er ca. 3 m (som vokser 

ca. 1 m om året) Grunden til det er at det vil være en engangsudgift, og en stor besparelse, frem for 

at bruge flere tusinde hvert år. 

 

Aktivitet og ture 

som mange nok har lagt mærke til, er vi begyndt at arbejde sammen på kryds og tværs af 

afdelingerne imellem, pt har vi sammen med afd. 1026 arrangeret en tysklandstur, der forgår til 

april, og vi er gået i gang med at snakke samarbejde med 1047, der gerne vil være med i 

samarbejdet også. 

Vi mener vi skal arbejde bredt, da mulighederne så er større. 

 Der vil her i de nærmeste dage, komme en indbydelse hvor afdelingsbestyrelsen invitere en 

hyggelig aften med fællesspisning, hvor vi sammen med jer beboer ønsker at snakke om ideer til 

fælles aktiviteter i vores afdeling. Så riv allerede nu den 9 marts ud af kalenderen og tilmeld jer 

store som små, det vil være i tidsrummet 16.30 – ca. 19.00 af hensyn til børnefamilierne. 

 

Det var sådant lidt hvad der er begyndt at røre på sig, og håber alle tager godt i mod tiltagene   



Opråb 

Vedr. klager, vi er nød til at melde ud via dette nyhedsbrev. Alt vedrørende klager skal gå via 

plusbolig, og det skydes at i som beboer er omfattet af persondataloven (jeres sikkerhed) vi bliver 

ikke informeret eller er en del af en klage. Vi har til opgave at være med til at træffe beslutninger på 

beboernes vegne og at arrangere aktivitet og den slags i vores afdelingen. 

 

Vi ser dagligt affaldssække med husholdningsaffald, smidt ved siden af molokkerne, vi opfordre 

folk på det KRAFTIGSTE at smide affaldet i molokkerne, da det tiltrækker rotterne, og vi er alle 

forpligtet til at tage ansvar. 

 

Vi kan se der ikke er et behov for vi sidder på kontoret den første tirsdag i md, da der ikke har været 

mere end en henvendelse i dette tidsrum i den tid vi har kørt med det. Derfor lukker vi det ned, men 

hvis det senere blive på tale lukker vi op for det igen, hvis behovet er der. 

Vi vil gerne takke jer beboer for jeres tillid, som i viser ved at tage godt imod de tiltag der sker, på 

jeres vegne, det gør at vi synes det er dejligt at være en bestyrelse. 

 

 

   

Vi vil gerne rose vores service team, for det store arbejde de ligger i at få tingene til at ske, og håber 

alle sender et smil deres vej når i møder dem, for de gør et godt i vores afd. 

 

                                             

                                              Hilsen Bestyrelsen 1045 

 

 

 

 


