
  

 

Nyhedsbrev Juni/Juli 2022 

Ja så er det vist ved at være tid til et lille nyhedsbrev fra os i bestyrelsen. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vi ser stadig at flere og flere lufter deres hund uden snor, og vi i bestyrelsen vil gerne henvise at 

der i vores husorden står at hunden skal føres i snor. Dette også selvom at man mener man har 

100 % styr på sin hund, at man bare lige skal ned i hundegården, at ens hund ikke kan tisse eller 

lave lort med snor på eller at den bare lige er på volden ude foran sin opgang.. Der er mange 

grunde til ikke at sætte snor på sin hund. Men der skal snor på HVER gang man går ud ad sin dør 

med hunden. 

 Og når vi nu er ved hundene, kan vi lige så godt tage snakken omkring hundelortene nu sommer 

er kommet, og vi begynder at færdes mere ude i området, men dette gælder selvfølgelig hele året. 

HUSK nu at samle jeres hunds lort op, både fordi det ikke er særlig lækkert at enten man selv/ens 

barn eller hund får trådt i en hundelort, og så tager det med hjem og får smurt ud på gulvet eller i 

gulvtæppet. Men vores hunde kan også blive syge med mange forskellige sygdomme via 

hundelorte, og nogen af dem kan faktisk have dødelig udgang, så lad os nu samle op efter os selv. 

Vi har en del holdere rundt i bebyggelsen, hvor der hænger gratis poser hvis man skulle havde 

glemt der hjemme, så der er endelig ikke nogen god grund til ikke at samle op efter sin hund. Så 

husk det nu på din næste gåtur med hunden. 

VIGTIG at huske er at katte ikke må være løse i bebyggelsen, så husk at holde jeres katte inden for 

på jeres matrikel. 

Husk også at komme og registrere jeres hunde og katte hos bestyrelsen 

Husk nu at hvis vi ikke overholder vores husorden, så kan vi risikere at vi mister retten til vores 

dyrehold, og det vil være ærgerligt da vi efterhånden snart er den eneste bolig afd. hvor der må 

holdes hund/kat 

Vi ser desværre stadig at folk opbevare ting på opgangene, og det er altså både forbudt og farligt. 

Vær nu søde at opbevare jeres ting i lejlighederne, altaner/haver eller kælderrum, det gælder også 

hvis i skal sælge noget eller folk skal komme og hente tingene, holde det i lejligheden til folk kan 

hente det. Og det med man skriver det bliver fjernet efter et par timer er heller ikke i orden, der 

kan ske meget på den tid som man ikke er herre, og en dag går det måske galt. Det gælder stadig 

også cykler, barnevogne og børene køretøjer. 

 

 

 



  

 

Vi har fået en del klager fra beboer med haver, der får ødelagte deres havemøbler eller deres 

skure, fordi dem der boer længere oppe står og ryger på deres altaner, og så smider deres skodder 

ud over altanen, eller de glemmer askebægret og en vind kommer og vælter det så det ryger ud 

over kanten. Lige meget om man selv smider det, eller vinden tager det fra askebægret er det ikke 

i orden. Igen kan det skabe nogle farlige situationer, med ild i ting der står i haven, og en dag er 

det måske en barnevogn med en baby i, at det falder ned i. Man skal bruge lukket askebæger og 

huske at tage det med ind, når man er færdig med at ryge.  

Dem der bor i haverne skal huske at hvis de har gæster der ryger, og de ikke må ryge inden for skal 

det ske i egen have, og ellers skal man huske at samle op efter sine gæster. Hvis man bruger fælles 

arealerne skal man sørge for at rydde op efter sig bagefter, og der gælder det også efter smøger. 

Tænk hvis et barn eller en hund fik fat i et skod, de ville blive dødelig syge og det er ikke i orden 

fordi man ikke kan finde ud af lige at rydde op efter sig selv. 

Vi ved alle at der er pladsmangel til vores cykler, i cykelskurene rundt om i vores bebyggelse. Vi vil 

gerne opfordre folk til at stille deres cykle ned i cykelkælderen, hvis det er en cykel man ikke 

bruger hver dag. Samtidig vil vi gerne henstille til at man ikke parkere ens knallert inde i skuret, 

men sætter den ved siden af. Håber at det kan hjælpe lidt, og at næste gang der bliver 

cykelindsamling at det også vil give lidt plads. 

Vi lider stadig rigtig meget af rotter i bebyggelsen, og har haft besøg af skadedyrsbekæmperen en 

del gange. I sidste uge havde vi også besøg fra kommunen som medbragte rottehunde. Os der har 

haver skal huske på at vi ikke opbevarer mad i vores haver, eller fodre fuglene selvom det er 

hyggeligt. Det samme gælder kaniner udenfor, man skal tænke over at der ikke ligger for meget 

mad inde hos kaninerne, som rotterne kan kravle ind og leve af. Lav et tjek i jeres haver, om der 

kan være noget rotterne kan leve af, og hvis der er det så fjern det med det samme, eller kommer 

vi dem aldrig til livs. 

Husk den 29. August kl. 19:00 bliver vores årsmøde afholdt nede i æsken, der kommer vores 

direktør fra Baldersbo og fortæller om vores budget i afd., og det er der man kan komme med 

forslag til afstemning. Det er også der bestyrelsesmedlemmer bliver valgt, så hvis man går med en 

lille drøm om at deltage i bestyrelsen, så kom ned til årsmøde og stil op hvis man har energien og 

lysten det kræver at være i en bestyrelse. Hvis man har spørgsmål til hvad det kræver at være med 

i bestyrelsen, er i mere end velkommen til at komme op til os onsdag den 3. august og der vil vi 

med glæde svare på jeres spørgsmål. 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen 


