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Nyhedsbrev – September 2013 
Afdeling 127, Runddelen I & II 

Nyt fra afdelingsbestyrelsen 
Det er bestyrelsens intention at udgive et 

nyhedsbrev hver anden eller tredje måned for at 
kunne informere beboerne bedst muligt. 
 
Vedligeholdelsesarbejder 
Bestyrelsen har udarbejdet og sendt en liste 
med vedligeholdelses-arbejder til 

ejendomskontoret. Arbejdet skal igangsættes i 
nærmeste fremtid. Listen kan man se på 
hjemmesiden. Tryk her! 
 
Vinder af konkurrencen fra juni måned 
Vinderen er Julie og Bjarke fra Jagtvej 103. De 
har vundet gavekort til fiskehandleren på Jagtvej 

131 på 2 x 300 kr. Stort tillykke til dem! 
 

 
 
Konkurrence  
På bagsiden af nyhedsbrevet findes en 

konkurrence. Der er en præmie på højkant, og 
der vil blive udtrukket en vinder. 

Der må kun deltage én person fra hver 
husstand. Gavekortene er sponseret af Takii 
Sushi på Jagtvej 113 
 
Affald, støj, mv. 

Det er åbenbart stadigvæk svært for nogle 
beboere at overholde den almene husorden i 
vores boligafdeling. Bestyrelsen henstiller til, at 
man venligst respekterer husorden og tager 
hensyn til de øvrige beboere. 
Efterladt affald omkring containergården og 

andre steder er ikke bare grimt. Det udgør også 
en risiko for brand, og det er en invitation til 
rotter. 
 
Afdelings hjemmeside 
Bestyrelsen har lavet en hjemmeside for at 
kommunikere om hvad, der sker i afdelingen. På 

hjemmesiden kan man finde referater fra 
bestyrelsesmøder, finde informationer om 
bestyrelsen, tilmelde sig til nyhedsbrev, finde 
informationer om ejendomskontoret, og meget 
andet. Kig forbi: www.afd127.dk 

Udlejning af beboerlokalet 
Bestyrelsen har besluttet, at pr. 1/10-2013 er 

det ikke længere muligt at betale med 
kontanter. Lejen skal overføres til den angivne 
bankkonto på lejekontrakten. Tilbagebetaling af 
depositum overføres til lejerens bankkonto. 
Ændringen skyldes, at bestyrelsen ikke vil have 
kontanter liggende i beboerlokalet og i vores 

private hjem. Pengene skal overføres senest 7 
dage før udlejningsdatoen. 
 
Beboerlokalet er lukket 
Beboerlokalet er lukket fra den 4/10 – 28/10-
2013. Det skyldes at der skal ske en del 
modernisering i lokalet. Køkken og 

gulvbelægningen skal udskiftes, og der skal 

desuden males. Vi får et næsten et nyt og lyst 
beboerlokale. 
 
Loppemarked den 14/9 – kl. 10-14 
Der vil blive arrangeret loppemarkedet i vores 
afdeling. Tilmelding skal ske til Inemette på 

mobil 2223 2387 eller via mail inemef@yahoo.dk 
 
Vidste du - Hærværk på huslejen? 
Huslejen er bestemt af de udgifter, der er i vores 
boligafdeling. Øges udgifterne – f.eks. på grund 
af hærværk, så stiger huslejen. Hjælp os med at 

forebygge hærværk ved at tale med dine børn 
om hærværk og konsekvenserne.  
 
Bestyrelsens kontorvagter i oktober 
Der vil kun være to kontorvagter i oktober 

måned på grund af modernisering af 
beboerlokalet. Der er kontorvagt den 1/10 og 

igen den 29/10.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Afdelingsbestyrelsen 

Hjemmeside: www.afd127.dk 
E-mail: ab@afd127.dk 
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Konkurrence – September 2013 
For beboere i afdeling 127, Runddelen I & II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Opgave 1 

 

Opgave 3 

 

Opgave 2 

 

Kryds & tværs 
 
________________________________________ 
 

 
 

Det lange reb 
Hvor mange knuder vil der komme på rebet, 

hvis du forestiller dig, at to personer trækker i 

hver sin ende? 
            ___________ 
 
 

 

 

Navn:_________________________________________ 

Adresse:_______________________________________ 

Telefon:_______________________________________ 

E-mail:________________________________________ 

Ud af de rigtige besvarelser, vil der blive udtrukket en vinder. Vinderen vil blive kontaktet 

direkte. Konkurrencen slutter mandag den 30/9-2013.  

 

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  

 

Spejlbilledet 

Silas er helt klar til at holde sommerferie, og 
står og nyder sit nye tøj foran spejlet. Men hov, 
der er noget galt. 
På spejlbilledet mangler 6 små ting. Prøv om du 
kan finde dem?  Sæt en tydelig cirkel om. 
 

 


