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Fastelavn  

Søndag den 11. februar var der fastelavn i går-
den. Både børn og voksne mødte talstærkt op 
og der var en rigtig god stemning trods kulden. 
Både voksen- og børnetønden blev slået ned, så 
der blev kronet to sæt velfortjente kattekonger 
og -dronninger. 
     Efterfølgende var der hygge i beboerlokalet, 
hvor der blev serveret fastelavnsboller, varm 
kakao og selvfølgelig tøndernes lækre indhold. 
     Herefter blev alle børnene forkælet med en 
slikpose og de »bedste udklædninger« blev 
kåret. 
     Vi siger tak for det flotte fremmøde, og ser 
frem til at se jer igen til næste år. 
 

Gas 
Renovering af gas er nu tilendebragt, det har 
været en dyr omgang knap 414.000. Det har 
kostet ekstra at VVS'er har været forbi flere 
gang da beboere ikke har været hjemme. Men 
alt i alt er det gået rigtig fint. 
 

Ny ejendomsmester 
Søren Orth er efter sin prøvetid blevet fast-
ansat som ejendomsmester pr. 1. marts 2018.  

Rygeforbud 
Vi er blevet gjort bekendt med at nogle beboere 
har svært ved at finde ud af vores ryge regler, 
derfor gentages de hermed. 
    Det er ikke tilladt at ryge på trappeopgange 
og andre fællesarealer såsom i kældergange, 
kælderrum og vaskekældre. Ved rygning på 
altanen må du gerne tage rimeligt hensyn, da 
det kan genere dine naboer. Det er heller ikke 
tilladt at smide skodder ud over altanen, det vil 
blive betragtet som misligholdelse af lejemålet. 
 

YouSee bussen 
Vores nye antenneanlæg er færdigt og går i 
luften den 1. april. Derfor har vi fået bussen 
forbi 

onsdag den 11. april kl. 15-20 
 

Officiel invitation fra YouSee ses på bagsiden. 
Det er her I kan stille spørgsmål hvis I er i tvivl 
om noget. Hvis I ikke kan vente så kontakt 
YouSee kundeservice direkte. 
 

Affaldssortering 

Sorter nu korrekt, det står på skraldebøtterne 
hvad der skal i hvad. Bioaffaldsposer kan nu fås 
gratis ved henvendelse på kontoret. 
 

Carporte 

Vi har observeret at flere ikke kan finde ud af at 
bruge deres carporte. Reglerne er således 1 stk. 
bil pr. carport og bilen skal køres helt frem. 
   Hvis man har ting stående foran skal det bort-
skaffes eller i eget kælderrum. Og absolut ingen 
parkering udenfor carporten. Brostenene er 
ikke parkering men udelukkende til at køre på! 
     Hvis forholdet ikke ophører, vil lejemålet 
blive opsagt. 
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