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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 2014 bliver et godt år både for 

jer og for foreningen.  

 

 

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 skal i de containere til pap. 

Tomme dåser skal i de nye containere til metal 

der står i gårdene. 

Hård plast skal i de nye containere til hård plast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDBRUD 

Der har desværre været forsøg på indbrud i en af 

lejlighederne, men heldigvis uden held. Først 

havde tyvene forsøgt sig med at komme over al-

tanen og derefter havde de fået adgang til opgan-

gen og forsøgte at bryde entredøren op. 

I den forbindelse vil vi godt igen bede alle om at 

være meget varsom med hvem der lukkes ind i 

opgangen.  

 

Vi vil også opfordre alle, især de ældre beboere, 

til at være opmærksom på tricktyve. Lad være 

med at lukke nogen ind I ikke kender. Fra vores 

side bliver der IKKE sendt nogle håndværkere 

uden at beboerne er informeret. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 

 

            
   

 

 


