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1. Beboerhenvendelser 
Vedr. affald der smides foran blokkene, - aviser og cigaretskodder. Venligst ryd op efter dig!  
 

2. Nyt fra Administrationen, herunder økonomi 
Intet nyt 
 

3. Nyt fra driftsteknikerne 
Intet nyt om den nye ”prøvedør” i Gyvelsten?  
 

4. Nyt fra bestyrelsen 
Hensættelser i kælderen. Der er stadig bildæk og andre uvedkommende ting i kælderen. Hvornår 
bliver de fjernet?  
Hans Henrik tager kontakt til Torben Brandi 
Når man sætter et opslag op i opgangen. 
Vi foreslår at beboere sætter navn, adresse og dato på deres opslag i opgangene.  
Bestyrelsen fremsætter eventuelt et forslag om dette til husordenen på næste afdelingsmøde. 
Ikke udført aftale. Tidligere er det aftalt at der skulle sættes hasper på vinduerne i tørrerum, for 
ikke at fyre for fuglene. – Hvor bliver de af?  
Hans Henrik kontakter Torben Brandi. 
Saltning/snerydning. Snerydningen mangler? Der saltes ovenpå sneen, som så ligger og smelter og 
fryser til en ujævn masse som man ikke kan gå på. Saltningen skal vel ske på flisevejen til Isagervej 
hele vejen og på stien mellem blokkene til Gudensøvænget/Julsøvænget?  
Hans Henrik tager kontakt til Torben Brandi  
Vinduesvask. Vinduesvask er fraværende? Betaler vi for ingenting? 
Hanne tager kontakt til Torben Brandi vedr. rengøring og vinduesvask  
 

5. Eventuelt. 
Hvis vi alle overholder vores husorden er det rarere at bo her. 
Mange er kede af at se på aviser, papir og cigaretskodder. Smid ikke affald og cigaretskod udenfor. 
Tag det med ind og læg det i skraldespanden. Man smider ikke cigaretskod ud af vinduet. Det er let 
at se hvem der gør det. 
Der må ikke hamres og bores efter kl. 19 om aftenen, efter kl. 16 lørdag samt søn - og helligdage. 
Mellem kl. 23 og kl. 7 om morgenen bør du vise særligt hensyn til andre beboere og dæmpe så 
meget ned, at du ikke forstyrrer deres ønske om nattero. Det gælder også udenfor. Desuden skal 
der ikke køre knallerter rundt ved husene. 
Du kan læse vores husorden på Østjysk Boligs hjemmeside. 
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