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Velkommen til Skovfyrvej 
Denne lille pjece er tænkt som en hjælp til både nye og gamle beboer i 
afdelingen. 
 
Vi vil forsøge, at beskrive de forskellige muligheder og hensyn der gælder 
i afdelingen. 
 
Med venlig hilsen 
Afdelingsbestyrelsen  
 
Vis hensyn ved til og fra kørsel til parkeringspladsen – vi har mange børn 
der færdes mellem husene. 
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Skuret 
Skuret er beliggende imellem 
række nr. 23 – 31 og 33 - 43  
  
Vi deler skuret med vores 
ejendomsservicetekniker.  
Afdelingen har indkøbt nogle fælles ting til glæde og gavn for afdelingens 
beboere, som du er meget velkommen til at låne og gøre brug af. 
I skuret kan du til eget brug låne : 

● 16  stole 
●   2  borde 
●   2  håndskubber (græsslåmaskiner) 
●   1  kantklipper 
●   1  trillebør 
●   1  lang stige 

Ved  lån af borde/stole skal du skrive det på kalenderen der hænger i 
skuret. 

Vi forventer selvfølgelig, at du aflevere tingene tilbage i ordentlig stand 
når du har brugt dem, da vi er mange der gerne skal have glæde af dem. 
Hvis noget mod forventning går i stykker, når du har lånt det, bedes du 
kontakte en fra bestyrelsen, så vi kan få det udbedret. 
Det er din egen husnøgle der passer til skuret – husk at låse efter dig. 
Lyset tændes og slukkes automatisk i skuret. 
Da vi alle i afdelingen skal have glæde af vores fælles ting,  opfordrer vi 
til at passe på tingene og sætte dem på plads efter brug. 
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Trailer 
 
Afdelingen har indkøbt en trailer.  
 
Den har fast plads på parkeringspladsen 
øverst oppe og der er trailerlås på. 
Traileren afleveres efter endt brug. Alle 
beboer i afdelingen kan låne traileren. 
 
Lån af trailer: 

1. Når du skal låne traileren SKAL du 
skrive dit navn og husnummer på booking kalenderen ud for den 
ønskede dato – booking kalenderen hænger i fælles skuret 

2. Du kan læse på informationstavlen der er opstillet på 
parkeringspladsen, hvor du kan få udleveret nøgle og 
registreringsattest når du har booket traileren. 

3. Ved udlån skriver du under på gældende betingelser for udlån af 
trailer. 

4. Traileren kan lånes 1 dag af gangen. 
5. Kommer du til, at lave skade eller andet på traileren i låneperioden 

er det din egen forsikring der skal dække. 
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Informationstavle 
Informationstavlen er placeret ved række  nr. 2 – 12 
På informationstavlen kan du finde information fra afdelingsbestyrelsen 
og Østjysk Bolig 
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Affald / skrald 
● På Skovfyrvej har vi fælles affaldsbeholdere (placeret ved 

indkørslen til parkeringspladsen) for hele afdelingen. 
 

● Vi ved, at du er dygtig til at sortere dit affald i 
o Almindeligt køkkenaffald 
o Pap og papir 
o Glas, flasker, sodavandsdåser 
o Batterier 

 
● Vi vil gerne på forhånd sige mange tak fordi, du hjælper med at 

holde området omkring affaldsbeholderne fri for affald. 
 

● Såfremt en affaldbeholder er fyldt tages skraldet med tilbage. 
 

● Da vi bor i naturskønne omgivelser med masser af dyr (også 
ræve, rotter og mus), siger vi tak for, at du ikke stiller skrald 
udenfor dit hus, inden det bæres ned til skraldeøen. 
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Storskrald 
Hvis du ligger inde med noget kæmpe-skrald (møbler, cykler, 
vaskemaskiner, papkasser, legetøj...), har du følgende to muligheder: 
 

● Bestille (gratis) afhentning af storskrald. 
Du kan læse mere om, hvordan dette foregår på www.renosyd.dk 

● Selv fragte det til genbrugsstationen i Ry: 
    
 
 
Renosyd Ry 
Bakkelyvej 5 
8680 Ry 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Åbningstider: 
Mandag - Fredag: 12:00 - 18:00 
Lørdag - søndag: 09:00 - 16:00 
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Møder 
Hvert år i august / september måned afholdes der ordinært 
afdelingsmøde. 

 
I god tid inden afdelingsmødet udsendes en indkaldes til mødet – samt 
opfordring til at komme med forslag, som ønskes behandlet på mødet. 

 
På det ordinære afdelingsmøde gennemgås regnskabet og næste års 
budget for afdelingen kommer til afstemning. 
Det er også på dette møde afdelingsbestyrelsen vælges.  

 
Vi  opfordrer til, at alle deltager i det årlige møde.  
 
Afdelingsbestyrelsen afholder ca. 6 møder om året. 

Legeplads 
Da vores afdeling er en en del af grundejerforeningen på Hedelundvej, 
og vi også økonomisk bidrager til denne, har vi fri adgang til at benytte 
den fælles legeplads / fodboldbane, grillplads mv. 

 
Du finder legepladsen mv. inde mellem parcellerne på Hedelundvej 
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Facebook 
Skovfyrvej har en lukkede Facebook-gruppe til udveksling for beboerne 
på Skovfyrvej. Ønsker du, at komme med i gruppen kan du søge efter 
den på facebook. 
 

- Gruppen er ikke til klager. 
- Gruppen har ikke nogen relation til bestyrelsen. 
- Bestyrelsen kan ikke kontaktes i gruppen. 

 
Facebook-gruppen hedder: 
Skovfyrvej Gl. Rye Østjysk bolig Afd. 90 
 
Har du problemer med at komme ind i gruppen  
Kan du evt. kontakte Dan for yderligere hjælp. 
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Afdelingsbestyrelsen 
Afdelingsbestyrelsen vælges på det ordinære afdelingsmøde. 
Bestyrelsen består af : 

● 5 medlemmer 
● 2 suppleanter 

 
Du kan læse hvem der pt. sidder i afdelingsbestyrelsen på Østjysk Boligs 
hjemmeside under afdeling 90   www.oestjyskbolig.dk 

Driftscenteret 
Har du brug for hjælp fra en ejendomsservicetekniker, skal du kontakte 
Østjysk Boligs Driftscenter. 

Du kan ringe til Driftscenteret alle hverdage fra  
kl. 07.15 – 09.00 og torsdag også fra kl. 15.00 - 17.00. 

Telefonnummeret er  87 44 75 93. 

Du kan også sende  en mail på driftscenteret@vm-ojba.dk 
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