
Beboerinformation 

Nye vaskekort 
Der har været fuld gang i arbejdet med ud-
skiftning af de gamle vaskekort til. 
Alle lejligheder skal have de gamle kort ud-
skiftet, da det er en del af tilbehøret til lejlig-
heden og ikke beboeren. Så venligst kik forbi 
ejendomskontoret og få ombyttet til det nye 
kort. 
De nye kort kan optankes via terminalen som 
er sat op i halen, Nyborggade 11, lige uden-
for ejendomskontoret. Terminalen er tilgæn-
gelig i alle døgnets 24. timer. 
Hvis en beboer taber et kort, skal der straks 
meddeles til ejendomskontoret, som så kan 
spærre  det tabte kort, og herefter lave et 
nye til lejligheden. 
 

Den nye fælles grill  
Den nye fællesgril er 
klar til de beboere der 
har lyst til at spise i 
det grønne. 
3 beboere kan grille 
samtidig, og der er 
god plads på ristene. 
Grillkul kan lægges i 
midte eller i bag-/ el-

ler forrum. 
Beboere må selv have værktøj til at rense 
rist før brug, og evt. 
tang til at løfte rist hvis 
dette er nødvendigt. 

I højre side under 
midter rist, er der låge 

med isat split, som gør det nemt at rense for 
gammel aske ud i askespand som står ved 
siden af. 
Rigtig go’ fornøjelse. 
 

Velkomst– og trivselsgruppe 
Beboere har startet en ”Velkomst– og trivsel-

gruppe”. 
Tanken er at bistå med hjælp til nye indflytte-
re om forhold i vore blokke. Vaskerikort, re-
servering af vaske, hvor stiller jeg miljøfarligt 
affald, hjælp til at klare uoverensstemmelser 
vedr. husorden o.s.v. 
Initiativtagerne vil meget gerne have yderli-
gere beboere til at løfte denne opgave. 
Interesserede kan melde sig ved at fremsen-
de mail til  fribo2000@tele.mail.dk 
 

Ingen fastboende børn under 
16 år i højhuset 
For en ordens skyld skal der gøres opmærk-
som på, at der ikke må være fastboende 
børn under 16 år i højhuset. 
Hvis dette ikke overholdes er det misligehol-
delse af lejekontrakt og kan medføre opsigel-
se af lejemålet. 
 

Trapper, Reposer i afd. 2, og al-
taner i højhusets lysgårde 
Alle disse adgangsveje er såkaldte flugtveje i 
tilfælde af brand. Derfor får vi påtale hver 
gang der er inspektion, at samling af fodtøj 
udenfor hoveddøre betragtes som forhin-
dring på adgangs-/flugtvej. 
I højhuset er der ofte sat stole, ting der skal i 
container o. lign.  ud på lysgårdenes altaner. 
Venligst sørg for at det fjernes. Det kan ikke 
være meningens at ejendomsfunktionærerne 
skal belemres ud over deres sædvanlige ar-
bejde. 
 

Rygning fra altanerne. 
Det er helt utroligt hvad der ligger af cigaret-
skodder under altanerne ud for Irma og i 
stueplan i lysgårdene i højhuset. En lille tur 
på brandaltanerne i begge ender af højhuset 
viser også at flere og flere beboere ikke vil 
have røg i deres lejligheder og efterlader 
skodder i diverse improviserede askebægre. 
Sørg venligst for, at skodderne bliver smidt i 
egen skraldespand, lukke posen og derefter i 
skakten. En venlig opfordring til rygere på 
altanerne. 

(Fortsættes på bagsiden) 

Juni 2013 



Folkekøkken i juni 
Den sidste af de planlagte fællesspisning i 1. 
halvår af 2013 flyttes til …………-> 
 

LØRDAG DEN  29. JUNI,  
kl. 16.00 

Græsarealet ved  
afd. 2.  

 
Som annonceret skal vi den dag grille. En hel 
pattegris bliver lagt på risten. 
Pattegrisen kan klare ca. 35 - 40 personer. 
Prisen er stadig den samme. 
Voksne og børn fra 12 år + = kr. 40,00 
Børn under  12 år = kr. 25,00 
Der blive tilbehør i form af salat og flute 

 
Beløbet kan lægges i kuvert og ind på 
ejendomskontoret senest den 22. juni 
2013. Princippet er forsat det samme. 
FØRST TIL MØLLE….. 
 

Husdyrtilladelser 
Det er desværre forsat nødvendigt med på-
mindelser til beboere der har husdyr. 
Der skal være indleveret en ansøgningpå 
ejendomskontoret på det husdyr man ønsker 
at holde. , kan downloades/hentes her,  
http://www.b-lb.dk/husdyrtilladelse/, 
Det skal leve op til de krav som blev vedtaget 
på seneste afdelingsmøde. Kan læses her 
på vor hjemmeside.  
http://www.b-lb.dk/husdyrtilladelse/ 
Her kan man også orientere sig om hvilke 
racer der er lovlige i Danmark. 
Husk at rydde op efter hunden når den luftes. 
Især midtergangen i højhuset bliver glemt, 

hvis der ikke er en beboer der har set hun-
den lette ben eller lagt en kage.  
RYD VENLIGST OP EFTER DIN HUND !!!! 
 
HAV DEN ALTID I SNOR PÅ EJENDOM-
MENS OMRÅDE !!!! 
 

Husk vor hjemmeside 

http://b-lb.dk 
 

Oplæg til sociale aktiviteter 
Flere beboere har ønske om flere sociale ar-
rangementer. Især i sommertiden, hvor det 
er muligt at træffes på tværs af blokkene til 
bl. a. grill-arrangementer i vore grønne områ-
der, som senere også kan udvikles til vinter-
arrangementer. 
Bl. a. foreslog man en arbejds-weekend, 
hvor man gennemgik de grønne områder og 
evt. afsluttede med fællesspisning. En rigtig 
go’ ide, men beplantningen skal i denne 
sommer gennem en professionel gartner for 
at sikre den bedst mulige plan for vedlige-
hold. Det er dyrt at vedligeholde forkert. 
Det blev også foreslået at købe maling til ud-

bedring af de bor-
de vi har. Men træ-
et er på de fleste  
ikke egnet til at gi-
ve maling. De en-
kelte der er, skal 
først have en kær-

lig forbehandling, Vi er i øjeblikket ved at un-
dersøge prisen på evt. udskiftning af det træ 
der er  på bordene. Noget som er mere hold-
bart  og lettere at vedligeholde. 
Men beboere der ønsker at starte en aktivitet 
er altid velkommen til at sætte opslag op for 
på den måde undersøge om der er opbak-
ning til ideen.  
Kræves der økonomi er en ansøgning til be-
styrelsen en mulighed. 

Tilmelding - Billet 

Grill - 29. juni 2013 

Lejl. Nr.  _______ 

Voksne: _______ 

Børn:  _______ 


