
 
April 2019. 

Glædelig Påske til alle beboere i afdeling 20. 
 
Påsketid er havetid, specielt i år hvor Påsken falder så sent, og der forhåbentlig bliver lidt varme. 
Vand har haven fået nok af i marts, så med varmen spirer planterne, og træerne springer ud. 
Hækkene får blade, og vokser forhåbentlig godt i denne sommer. 
For at give hækken gode vækstbetingelser kan beboerne afhente gødning hos varmemeteren, 
ligesom Bruno henter en trailer fuld med muldjord til at sprede i hækken. Før disse tiltag er det en 
god ide at fjerne alt ukrudt omkring hækken (beboerne skal selv fjerne det) så hækken får 
optimale vækstbetingelser. Muldjord kan hentes hos Bruno, og når traileren bliver tom kan man 
hente ny forsyning på genbrugspladsen. Nøgle og stik til trailer kan hentes hos Lasse i nr. 43 A og 
hos Pia i nr. 45 E. 
 
Vi har enkelte gange set, at affald er stillet ved affaldsbeholderne. Dette affald bliver ikke 
afhentet, så hvis affald ikke kan komme ned i den rigtige affaldsbeholder, skal I selv kører det til 
genbrugspladsen, så området omkring affaldsbeholderne ser ordentlig ud. 
 
For at lette trafikken på stamvejen er det en god ide ikke at parkerer på stamvejen. Parkering her 
gør det besværligt for lastbiler, der skal tømme affaldsbeholdere, og lastbiler der skal servicere 
overløbsbassinet. 
 
Vi har nu haft aftale med Fibia i tre et halvt år, og den løber i fem år, så den skal genforhandles i 
løbet af efteråret. Vi vil derfor bede jer om at overveje, om vi skal forlænge med Fibia, og få en 
hurtigere forbindelse til alle, eller vi helt skal droppe Fibia ved aftalens udløb. Dette bliver til 
drøftelse på afdelingsmødet. På afdelingsmødet vil vi undersøge hvor mange, der har droppet 
Fibia som net-leverandør. 
 
Vi skal have gårdvandring med inspektør Peter W Sørensen og Bruno 30. april hvor vi gennemgår 
ude arealerne. Hvis der er noget vi skal tage op på dette møde, skal I skrive til afdelingsbetyrelsen 
på afdeling20@boligforeningen.dk. 
 
Venlig hilsen 
 
Afdelingsbestyrelsen  
Lasse, Trolle, Pia, Annette og Sofie. 
 
 


