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GOD JUL OG ET GODT NYTÅR 

Først og fremmest vil bestyrelsen og viceværten  

ønske alle beboerne en rigtig god jul og et godt 

nytår. Vi håber at 2013 bliver et godt år både for 

jer og for boligforeningen.  

 

 

JULETRÆER OG JULEPAPIR EFTER JUL 

Gamle brugte juletræer skal afleveres på cemen-

ten ved den store container, men ikke smides op i 

containeren.  

Julepapir bedes venligst båret ned i skralderum-

mene, da nedfaldsskakterne ikke kan rumme den 

store mængde papir. Alternativt kan julepapiret 

smides i den store container på cementen.  

Affaldssække kan hentes hos viceværten. Sække-

ne må ikke indeholde dagrenovation. 
Papkasser og tommer dåser skal også i den store 

container på cementen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÆRVÆRK OG GRAFFITI 

Vaskekælderen Spøttrupvej 8, har desværre væ-

ret ude for hærværk. Hærværket er bestået af 

slukning for vand og el på alle maskinerne, flået 

lysstofrøret ned med vold, flået ”ikke ryger” skil-

tet ned, krøllet kalenderen og smidt den på gul-

vet. Hærværksmændene og pigen har også druk-

ket øl, ryget hash og cigaretter i kælderen med 

diverse svineri som resultat.  

Der bliver også svinet med graffiti i opgangen 

Spøttrupvej 4.  

Vi har en stærk mistanke om hvem det er og hvis 

vi har beviser på hvem det er, kan det være opsi-

gelsesgrund for hele husstanden, idet hærværk på 

ejendommens grund og materialer j.fr. vores ved-

tægter kan medføre opsigelse af lejemålet. 

Vi vil godt opfordre alle til at stoppe med dette 

svineri og opfordre forældre til at tale med deres 

børn omkring dette. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 

 

 
 

            
   

 

 


