Nyhedsbrev – Juni 2013
Afdeling 127, Runddelen I & II
Nyt fra afdelingsbestyrelsen
Efter den nuværende bestyrelse blev valgt på et
ekstraordinært beboermøde den 19. marts
2013, er vi kommet i gang med at løse
opgaverne i prioriteret rækkefølge. Vi vil i
fremtiden udsende nyhedsbreve for at informere
beboerne om, hvad der sker i vores afdeling.
Vedligeholdelsesarbejder
Bestyrelsen har udarbejdet og sendt en liste
med vedligeholdelsesarbejder til
ejendomskontoret. Arbejdet skal igangsættes i
nærmeste fremtid, i henhold til det godkendte
budget.
Affald, støj, mv.
Bestyrelsen har bemærket og fået henvendelser
om, at der er ligger meget affald rundt
omkring. Ydermere bruges vores affaldsgård ved
parkeringspladsen af andre end vores egne
beboere.
Det er desværre vores huslejepenge, der bliver
brugt, hver gang gårdmændene bruger deres tid
på at rydde svineriet op. Gårdmændene kan
bruge deres arbejdstid på andre vigtige ting.
Det er igen vores husleje-penge, der bliver
brugt, hver gang den store container skal
tømmes, fordi udefrakommende smider affald
foran vores containergård.
Bestyrelsen opfodrer alle, som ser nogen
udefrakommende smide affald ved vores
containergård, til at bede vedkommende om
ikke at bruge vores område som skraldespand.
Endvidere opfordrer bestyrelsen til, at man
overholder husorden og tager hensyn til sine
naboer. Ingen larm og boldspil efter kl. 22.00.
Desuden skal alle efterlade gårdene i pæn stand.
Det betyder, at alle skal smide deres affald i
skraldespandene og også sørge for, at deres
børn ikke efterlader affald på jorden.
Afdelings hjemmeside
Bestyrelsen har lavet en hjemmeside for at
kommunikere om, hvad der sker i afdelingen. På
hjemmesiden kan I finde referater fra
bestyrelsesmøder, tilmelde jer nyhedsbrevet,
finde informationer om ejendomskontoret, og
meget andet. Kig forbi: www.afd127.dk
Grønt udvalg
Birgit (suppleant i bestyrelsen) vil gerne være
med til at etablere et grønt udvalg i vores
boligafdeling. For at dette kan blive en realitet,
kræver udvalget flere medlemmer. Hvis du er
interesseret kan du kontakte Birgit via mail
birgitviola@adr.dk eller mobil 27 20 64 50.

Aktivitetsudvalg
Bestyrelsen ser gerne at 2-4 beboere står for at
arrangere beboeraktiviteter i samråd med
bestyrelsen. Hvis du er interesseret, kan du
kontakte Inemette på e-mail inemef@yahoo.dk
eller mobil 22 23 23 87.
Arbejdsdag den 24/8-2013
Vores beboerlokale trænger til at blive malet.
For at spare penge er det meget billigere, hvis vi
selv maler det. Vi vil gerne have din hjælp til at
få ordnet lokalet.
Bestyrelsen sørger for indkøb af maling, og vi
sørger endvidere for mad og drikke, når arbejdet
er færdigt. Nærmere information følger efter
sommerferien.
Konkurrence
På side 3 findes en konkurrence. Der er præmier
på højkant, og der vil blive udtrukket to vindere.
Der må kun deltage én person fra hver
husstand.

Gavekortene er sponseret af fiskehandleren
”Torsk” på Jagtvej 131. Nørrebro’s eneste og
bedste fiskehandler.
Bestyrelsen holder sommerferie
Bestyrelsen holder sommerferie i hele juli
måned, og vender tilbage med kontorvagt og
lektiecafe, mv. i august/september måned.
God sommer…… ;-)
Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen
Hjemmeside: www.afd127.dk
E-mail: ab@afd127.dk

Konkurrence – juni 2013
For beboere i afdeling 127, Runddelen I & II

Opgave 2

Opgave 1

Hvilken snor?
Kaninus vil helst have fat i
guleroden. Hvilken snor skal han
trække i?
Sæt kryds ved den rigtige!

To brikker kan ikke bruges
For at lave puslespillet med den glade klovn
skal du kun bruge 7 af puslebrikkerne. Det
betyder, at der er 2 brikker, som ikke skal
bruges. Sæt et stort kryds hen over de 2
brikker, som ikke skal bruges for at samle
puslespillet.

Opgave 3

Krydsopgave
Skriv kodeordet fra krydsopgaven her!
___________________________________

Navn:________________________________
Adresse:______________________________
Telefon:______________________________
E-mail:_______________________________
Ud af de rigtige besvarelser, vil der blive
udtrukket to vindere. Vinderne vil blive
kontaktet direkte. Konkurrencen slutter
mandag den 8/7-2013.
Du kan aflevere hele denne side til de
boligsociale medarbejdere på Jagtvej 103 A,
st. th. De har normalt åben alle hverdage fra
kl. 9-16. Hvis de boligsociale medarbejdere
ikke er tilstede, kan du smide sedlen i deres
postkasse.
Du kan også indsende din løsning vedhæftet
via e-mail til: ab@afd127.dk

