
 

Nyhedsbrev 
Juni 2019. 

Her kommer lige lidt info. Og lidt omkring hvad vi i bestyrelsen har 

snakkede om. 

Vi har jo fået den nye skraldeordning med at skal sorter i forskellig 

container/skraldebeholder og når man kikker ned i dem nu, kan man se at 

det ikke går godt for nogle at ramme de rigtigt. Jim og undertegnet, vil 

gerne have en tilbage melding, hvis det er fordi, det ikke er til at forstå, 

hvor det skal hen. 

Der er 4 container/skraldebeholder. 

En til; Metal, glas og hård plast. Alt der skal i den skal være rent og er ikke 

nødet at komme i poser, da det jo er gjort rent/skyllet. 

En til; Madaffald. Alt der skal i den er, det som er i bio spanden, alt som 

kan forgå i naturen. 

En til; Restaffald. Alt der skal i den er, som det jo siger, det affald som er 

beskidt og ikke kan forgå i naturen. 

En til; Pap. Der er ikke noget nyt ved den. 



Hvis der er noget man er i tvivl om hvor skal hen, må man hellere smide 

det i restaffald, ind i de andre. 

Hvis man er i tvivl så spørg, nabo, bestyrelsen eller Jim, vi er her alle og vi 

skal jo få det til at funger.  

Parkering: 

Vi har her i Torvegården og har altid haft, problemer omkring at der 

holder andre ind os der boer her, i parkerings båsene ved Torvegården og 

da der jo ikke er så mange pladser, til os som boer her, har vi i bestyrelsen 

og i samråd med Jim, talt om at vi skal have en P – tillades, så vil Jim og vi 

andre kunne se om folk boer her, når de parkere. Vi syntes jo nå nu 

pladserne er der, at dem der bruger deres bil hver dag, til arbejde, køre 

børn og går dårligt, skal have mulighed for at parker i de båse.  

Fælles aktiveret.   

Vi har snakkede om at vi vil prøve at lave noget for alle, så vi kunne lære 

hinanden beder at kende. Vi lægger ud med en sommerfest/dag, for lige 

at se og høre om der er tilslutning omkring det.  

En sidste ting. 

Jeg lovede at finde ud af, omkring hvis man er kørestolsbruger og 

elevatoren gå i stykker, hvordan man kommer ned. Jeg har ikke nået det 

end, undskylder meget, men vil stadig prøve at finde udad det. Der vil 

blive købt en ny hyndekasse ved fælleslokalet, så vi kan få hynderne ud. 

 

Vi i bestyrelsen vil ønske jer en god sommer. 

I høre fra undertegnet igen til september. 

Sommer hilsen fra Susanne G. Pedersen, Formand. 

   

   



      

 

 
 


