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VARME I RADIATORERNE 

Sidste år modtog vi en rapport vedr. varme og 

hvordan vi kan spare på varmen. Det vil vi gerne 

gentage her. 

Vi kan spare varme ved at, vi i lejlighederne har 

en mere ensartet varme forstået på den måde at 

det er billigere og mere hensigtsmæssigt at alle 

radiatorerne i alle rum står ens. Hvis soveværel-

set skal være lidt koldere, kan man skrue ned i 

soveværelset, men så lukke døren til soveværel-

set. 

Vi håber at alle vil følge dette råd. 

 

 

CYKLER OG CYKELSTATIVERNE. 

Der er fyldt godt op i nogle af cykelstativerne 

især cykelstativerne udfor Spøttrupvej 10 og 12.  

Vi vil godt opfordre til at man sætter de cykler, 

der ikke bliver brugt ned i cykelkælderen Spøt-

trupvej 10 (hvor der er plads) eller ned i jeres 

egen kælder. Vi ser tiden an og vil til foråret må-

ske etablere flere cykelstativer mellem de 2 der 

allerede er der. Det er stadig ikke tilladt at par-

kere sin cykel udenfor stativerne.  

 

 

FODRING AF KATTE, FUGLE OG ANDRE DYR. 

Vi er desværre igen nødt til at informere om at 

det er strengt forbudt, og udsættelsesgrund, at 

fodre katte, fugle og andre dyr på vores matrikel. 

I øjeblikket har vi isæt problemet i enkelte op-

gange på Spøttrupvej og ved i gården bag Kniv-

holtvej 6-8-10. 

Vi kan godt forstå at man gerne vil give dyrene 

lidt mad, men desværre tiltrækker maden også 

rotter, ræve og mus, samt vores store plage du-

erne. 

 

 

VASKERIER 

Det sker oftere og oftere at beboere kommer ned 

i vaskekælderen for at vaske på den tur man har 

bestilt ved hjælp af vaskelåsen at der er sat va-

sketøj over i maskinerne. Vi vil igen gerne opfor-

dre til at der ikke sættes tøj over som ikke kan nå 

at blive færdig inden næste tur. 

Vasketiderne er: 

07 – 10 

10 – 13 

13 – 16 

16 – 19 

19 – 22 

Hvis man har vasketid og der er vasketøj i maski-

nerne er det tilladt at stoppe maskinen og fjerne 

tøjet for derefter at sætte sit eget tøj over. 

Der vil komme nogle skilte i alle vaskekældrene 

på hvordan man stoppe maskinerne. 

Det er fortsat tilladt at benytte vaskeriet, hvis 

den der har vasketid ikke benytter vaskeriet efter 

30 minutter. 

 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen            
   

 

 


