
 

 

Nyhedsbrev 
 Så kom nyhedsbrevet som nogle beboere har savnet 
Håber alle er kommet godt ind i det nye år. 

Torvegården er kommet hel og uskadt igennem nytåret, takket 

være det vagtværn vi havde siddende oppe i fælleshuset, som der 

har været de sidste par år og som vil fortsætte med det i 

fremtiden, torvegården står ikke for afregningen med vagterne, 

da det er Faxe Erhvervsforening der har bestilt dem, det giver den 

tryghed for beboere og byen. 

Jim har fået ny kontortid, om onsdagen, den er flyttet fra kl. 9 – 

9,30 til 14,30 – 15. så er der flere muligheder for at komme til at 

snakke med ham.  

Her i Torvegården er der sket en masse udflytninger, grundet 

naturlig afgang og at man ikke har kunnet klare at bo selv mere, 

så det har været nødvendigt at flytte på plejehjem. 

I forbindelse med de mange udflytninger og alt den regn vi har 

fået, har Jim selvfølgelig været meget ophængt med at ordne alt 

dette, så det her haltet lidt med udendørs arealerne og andre 

opgaver som hører hverdagen til. 



Kære beboere, sortering af affald er blevet meget dårlig, så vil i 

ikke godt være søde at forbedre sorteringen, så det kommer i de 

rigtige containere, der er brugsanvisning på alle de containere 

der står, både små og store, er man i tvivl så kom det i restaffald. 

Omkring p-tilladelse er der stadig Beboere der ikke har hentet det 

lille klistermærke, hos Jim, som skal side i forruden, det må i 

gerne gøre snarest, så Jim kan få styr på vognparken. 

Vi har fået henvendelse fra både Røde Kors og Fakta omkring 

deres parkeringspladser som hører til deres lejemål, det er kun 

dem der må bruge disse. 

Der bliver stillet container op i uge 17 fra 20 – 27april, så der er 

mulighed for at få ryddet op i ting man ikke bruger mere. 

Der er repræsentantskabs og afdelings møde den. 11-05-2020 kl. 

18,30 i vil få indkaldelsen i god tid, så jeg håber at se rigtig mange 

den dag, det er jo den dag i kan komme med gode ideer og 

forslag, klager og sure opstød, som forhåbentlig kan løses. 

Til slut vil jeg ønske jer alle et godt forår og håbe på lidt mindre 

regn. 

Hilsen Afdelingsbestyrelsen  
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Susanne Grothe Pedersen 

 


