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Afdeling 19 – Langengevej Nord stod klar 7l de første 
indflytninger i 2000. Afdelingen består af 50 lejemål, 
fordelt med 1-plans og 2-plans lejemål.  
Der er 3 forskellige størrelser  
Afdelingsbestyrelsen vil med denne pjece byde nye 
beboere I afdelingen velkommen. Der er forskelligt 
informa7on om prak7ske 7ng og noget om deIe og hint 

Afdelingen har en privat lukket Facebookgruppen – her 
kan du kommunikere med andre beboere. Gruppen 
hedder Langengevej 

Afdelingsbestyrelsen er al0d parat 0l at få en snak om 
de6e eller hint 

Oversigt over afdelingsbestyrelsen kan ses i skabene 

Afdelingsbestyrelsen kan kontaktes direkte, ved de 
udmeldte mødedatoer (den første 1/2 7me) eller via 
telefon 

Der aRoldes 1 årligt afdelingsmøde – som regel i 
september 

Fælleshuset kan lejes – se kontaktperson på opslag i 
skabet 

Afdelingen sørger for at hækkene klippes 1 x årligt  

Viceværterne kan kontaktes på - 86 21 44 21 man. – fre.  
i 7dsrummet 8.30 – 9.00 (har kontor i nr. 85 i fælleshuset) 



 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Der er 3 skabe ved s7en, hvori der er 
vig7ge opslag fra afdelingen, som f.eks. 
kommende arrangementer. Der er en 
oversigt over flere afdelingers 
viceværter, 7l brug i akuIe situa7oner – 
så kig forbi en gang imellem 
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Udendørs cykelværksted ved Fælleshuset 
Du kan få cyklen op at hænge og stå i 
tørvejr, når du rengører og reparere din 
cykel 

Vask din bil - ved Fælleshuset 
I skabet ved fælleshuset findes en vandslange 7l 
bilvasken. Den rækker ned 7l de nærmeste 
parkeringspladser 

Kælderrum – nedgang ved gavlen ved 
nr. 69 
I kælderen er der 1 rum pr. husstand.  
Du kan ligeledes s7lle cykler, 
barnevogne og klapvogne derned – se 
opslag i kælderen HUSK at lukke døren 
når du går derfra 
Parkering 
Afdelingen har mange parkeringspladser, 
- også 7l vores gæster 
OBS – OBS – OBS Parkér i båsene og 
undlad at parkere ved de gule 
markeringer, da de skal bruges i særlige 
nøds7lfælde 

Daglig affald 
2 steder ud 7l parkeringspladsen er 
der containere 7l at sortere affald i: 
- restaffald 
- plast og glas 
- papir og småt pap 
- små baIerier 
OBS Den blå container forenden af 
P-pladsen er 7l større pap

Andet affald 
Ved fælleshuset er der et særligt aflukke 
ved siden af cykelværkstedet 7l: 
- el-7ng 
- pvc 
- jern og metal 
- affald 7l deponi (Keramik og porcelæn) 
- pærer 
- baIerier 

Storskrald 
Storskrald sæIes ved tøjcontainer 7rsdag 
acen 

Tøj 
Ved fælleshuset er der en  
speciel container 7l tøj  
7l genbrug 

Haveaffald  
Man skal selv sørge for 
bortskaffelse af haveaffald

Juletræer 
Lægges samlet på 1 p-plads  
ud mod Langengevej, - 7l højre  
for indkørslen

Renova0on / Affaldssortering

Ved indgangen 0l fælleshuset er der 2 
skabe 
1 - med cykelpumpe/kompressor – din 
dørnøgle virker 7l skabet – gra7s at bruge 
2 - med vandslange 7l bilvask – nøgle kan 
købes ved henvendelse 7l 
afdelingsbestyrelsen


