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Siden sidst 
Vi venter stadig på skilt fra Trivselshuset vedr. ubudne gæster som vi vil sætte op på hoveddøren. 

Gulv 
Når det regner og er vådt, er gulvet stadig utrolig glat. Og gulvet er ucharmerende at kigge på. Det 

nye gulv er bedre end da vi ikke havde noget belægning, men det er ikke lige så godt som det vi har 

fået prøver på selvom vi blev lovet, at det er lige så godt. Bestyrelsen går videre med det. 

Plantekasser 
Vi vil gerne have fjernet de planter, der har været døde i mange år, dem ved trappen og dem 

omkring elevatoren. Vi skal have fundet ud af om det er vores plantekasser eller en virksomheds. 

Hvis det er vores plantekasser, vil vi gerne have plastik planter i kasserne i stedet for. Bestyrelsen 

går videre med det. 

Sociale arrangementer 2021 
Vi kunne godt tænke os at lave nogle arrangementer, men grundet COVID-19 vil vi selvfølgelig 

ikke arrangere noget. Til gengæld har vi fået juletræ og pyntet det, dog har vi ikke holdt officiel 

juletræstænding, igen grundet COVID-19. 

Kælderrum 
Vi vil opfordre folk til at rydde op i deres kælderrum når man flytter herfra. Vi har i en længere 

periode oplevet, at ting står hvor de ikke skal stå, samt kælderrum, der ikke er blevet tømte efter 

fraflytning. Dette kommer på beboernes regning, og derfor vil vi kraftigt opfordre til, at man husker 

at tømme det! 

Eventuelt 
Der er stadig en del lejligheder, der har ting stående ude foran deres hoveddør. Det er IKKE tilladt 

at have noget stående, hverken små planter, lys eller skraldesække. Kun en dørmåtte må være ude 

foran ens dør grundet brandsikkerhede 

Derudover ønsker Bestyrelsen alle beboere god jul og godt nytår! Vi opfordrer endnu engang til at 

man ringer til politiet hvis man ser nogen skyde fyrværkeri efter andre personer eller andre 

ulovligheder. Husk at passe godt på hinanden, og vi håber alle på et bedre 2021. 


