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Afdelingsmødet i 
september 
På afdelingsmødet blev der stillet følgende 
spørgsmål: 
 Gamle YouSee kabler i lejlighed 
 Præcisering af rygeregler samt det at 
 skodder ikke fjerne sig selv 
 Udsættelser - hvad skal der til 
 Tilgang af nye beboere i 2018 

 

Dernæst har vi fra bestyrelsen 
følgende punkter: 

 Hundehold vedtaget 
 Egne haver 
 Skraldesortering 
 Mobilpay nummer 
 Tørregård færdig 
 Cykeloprydning 

 

Gamle YouSee kabler 
i lejlighed 
Der er helt okay at klippe de gamle 
antennekabler i lejligheden, dog er evt. maling 
for egen regning. 
 

Præcisering af rygeregler 
Dette er vores rygeregler vedtaget i 
Husordenen pr. september 2017: 
     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 leje-
målet. 

 
Udsættelser 
– hvad skal der til 
For at kunne udsætte en beboere skal der 
meget til. Det nemmeste er hvis en beboer ikke 
betaler husleje så går det forholdsvis hurtigt. 
Hvis det er problemer mellem en beboer og 
eller flere naboer så tager det længere tid, da 
det bl.a. skal i Bolignævnet, så her kan det 
nemt tage op til et helt år. 

 
Tilgang af nye beboere 
i 2018 
Det blev også forespurgt hvad tilgang vi havde 
haft af nye beboere i 2018 uden for intern 
venteliste. Der er tilgået i alt 3 nye beboere 
som er ekstern anvist. 

 
Hundehold vedtaget 
Hundehold blev vedtaget på afdelingsmødet og 
regler er nu lagt på hjemmesiden eller kan af-
hentes på kontoret. Det er dog vigtigt at under-
strege at vores hunderegler stadig gælder, dvs. 
der skal afleveres ansøgning til bestyrelsen og 
»Regler for hundehold« skal efter-leves. 
     Reglerne findes ligeledes på hjemme-siden. 
Der kan ikke anskaffes hund inden bestyrel-
sens godkendelse foreligger! Det er ikke alle 
hunderacer som er tilladt. 
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Egne haver 
– og renovering af bede 
I forbindelse med vedtagelse af forslaget om 
nye bede, blev det samtidig præciseret at egne 
haver ikke længere er tilladt. 
     På afdelingsmødet blev det vedtaget at vi 
genetablerer bedene langs Knivholtvej og 
Spøttrupvej. Der er opstart på dette i uge 45 
(første uge i november). Arbejdet forventes at 
tage ca. 8-10 arbejdsdage og i den periode vil 
det blive småt med parkering, der skal dels 
noget afspærring til og en del maskiner skal 
rundt. 
     I den periode må i holde hvor der nu er 
plads. 
 

Skraldesortering 
Der skal lyde en stærk opfordring fra vores 
ejendomsmester og bestyrelsen til at I sorterer 
jeres affald. Derfor kommer her igen en præci-
sering af hvorledes dit affalds skal sorteres: 
https://www.kk.dk/indhold/jeg-bor-i-lejlighed 
 

MobilePay 
Vi har fået nyt nummer til MobilePay:  18522. 
     Så opdater venligst jeres kontaktperson i 
mobilen, ellers går pengene ikke ind på vores 
konto. 
 

Tørregård på Knivholtvej 
Vi har fået etableret ny tørregård/skraldegård 
på Knivholtvej. Dette er gjort fordi vi har en 
del der smider skodder ud af vinduerne mod 
gården, så for at minimere risikoen for brand 
har vi valgt at samle alle skraldecontainer i 
den nye skraldegård. 
 

Cykeloprydning 
Den store cykeloprydning er nu gennemført og 
afhentning er bestilt. Dette gælder også for 3- 
og 4-hjulede hvis de står på ikke-reglemen-
terede steder. Så kan vi ikke gøre mere fra 
bestyrelsens side, så herfra er det op til den 
enkelte eller opgang at gøre opmærksom på 
problemet. 
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