
 

FAXE BOLIGSELSKAB 
TORVEGÅRDEN 

Nyhedsbrev 

 

Medens vi nyder sommeren, så er det blevet tid for et lille nyhedsbrev med lidt opdateringer fra 

bestyrelsen. 

 

Skraldeordning: 

Som I alle ved, så står vi foran en ny skralde sorterings ordning. Vi har i bestyrelsen talt lidt med 

Jim K om, hvordan vi bedst kan udnytte vores plads, og vi kan ikke rigtig komme frem til en 

løsning, før vi får et endeligt bud på, hvor mange nye skralde containere vi får.  

Vi må vente og se, hvad kommunen byder ind med, når vi nærmer os tiden for opstart i august – 

september. 

 

25 års fødselsdag: 

Torvegården har 25 års fødselsdag, og der er sendt indbydelser ud til jer alle.  

Vi håber selvfølgelig på, at I møder talstærkt op, så vi sammen kan fejre de 25 år. 

Som I kan se i indbydelserne, så er der tilmelding senest den 24 juli, og dette fordi vi prøver at 

tilpasse indkøb m.m. til antal tilmeldte. 

 

Vagtordning ift. elevator stop: 

Som I ved, har der været et forslag oppe og vende om en vagtordning i weekenderne, med Jim K. i 

tilfælde af elevator stop. 

Der vil efter Jims’ ferie blive orienteret yderligere omkring denne. 

 

Vandtryk i blok A og B: 

Der vil snarest blive sat en pumpe op, som skal hjælpe på vandtrykket i blok A og B. Det har været 

et problem i flere år med lavt vandtryk og der bliver set frem til, at denne pumpe vil blive sat op. 

 

 

 



Udsugning/ emhætter i blok C og D: 

Der har været en dialog omkring emhætternes funktion i blok C og D og det har medført et tjek på 

disse.  

Umiddelbart skulle emhætterne fungere normalt (Ift. Torvegårdens udsugnings system) men Jim 

vil dog kigge videre på sagen, for at undersøge om der er mulighed for at det kommer til at 

fungere bedre end det umiddelbart gør. 

 

Bogreol i kælderen: 

Der vil snart blive sat et bogskab op i kælderen, som skal fungere som et sted, hvor man kan bytte 

bøger.  

Der er lidt tale om, hvor skabet skal hænge, da det jo ikke må genere, når folk fx skal have tømt/ 

fyldt kælderrummene. 

Når det er sat op, vil der blive orienteret om det i tavlerne. 

 

Skiltning ift. parkering og hundeluftning: 

Der vil i nærmeste fremtid blive sat skilte op, så det fremover vil blive markeret, hvor man fx 

Ikke må parkere eller lufte hunde. 

Det håber vi meget vil hjælpe. 

 

Hjertesuk ift. 

- Parkeringsmærker. Der er en del, som mangler at få udleveret parkeringsmærker hos Jim K.  

Vil I få det i orden, så der ikke sker misforståelser.  

 

 - Hundeluftning. Stykket omkring vores legeplads er efterhånden et meget brugt område at lufte 

hund, men det er ikke tilladt. Vær rar at respekter dette. 

 

-  Gæster og parkering. Der er mange som vælger at parkerer ved vores brandvej ved blok A ved 

siden af handicap parkeringerne. 

Ofte er det gæster til Torvegården som vælger denne nemme parkerings plads, men det er ikke 

tilladt, da det som sagt er en brandvej. 

Vi vil opfordre alle jer beboere til at tale med jeres gæster om, at de skal parkere på den store p-

plads ved fx OK. 

 

Sidst men ikke mindst, så ønskes I alle en dejlig sommer. 

 

VH Bestyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 


