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Kære beboer, herunder finder du nyttig information, som du forhåbentlig kan bruge i din hverdag. 

SAVNER DU DIN CYKEL, LØBEHJUL, KLAPVOGN ELLER LIGN.? 

I december gennemførte ejendomskontoret den årlige indsamling af cykler og andre effekter i gange, 

cykelrum og fællesarealer. Alt, der ikke var mærket, blev fjernet og opmagasineret. Mangler du noget 

skal du henvende dig til ejendomskontoret senest 16. marts. Herefter vil det tilbageværende blive 

overgivet til politiet. 

BENYT BYTTECENTRALEN I VASKERIET – PÅ RETTE VIS !  

I byttecentralen på vaskeriet kan du finde eller aflevere mindre ting, som du ikke selv kan bruge 

længere, men som en anden måske kan have glæde af. Tingene skal være brugbare. Men, undlad at 

aflevere madvarer eller andre ting – fx åbnede cremer, vaskemidler m.m. – der ikke har brugsværdi 

for andre. Opslag herom findes i vaskeriet. 

FÆLLES SPISNING – FOR BEBOERE I MOSEGÅRDSPARKEN 

Den 3. marts kl. 17 arrangeres fællesspisning for beboere i Mosegårdsparken. Menuen er lasagne, 

salat og sodavand. Det er som forsøgsordning gratis første gang. Ved interesse bliver det en 

tilbagevendende begivenhed, dog med egenbetaling herefter. Se opslag i din opgang, i vaskeriet eller 

på vores hjemmeside. 

GÆSTEVÆRELSE – KLAR TIL JUNI 

Afdelingsbestyrelsen er i fuld gang med at etablere det aftalte gæsteværelse i nr. 61, 1. sal. Det 

ventes klar senest i juni. Som for festlokalet vil gæsteværelset blive udlejet gennem 

ejendomskontoret. Lejer skal være beboer i Mosgårdsparken. Leje og betingelser vil komme i løbet af 

foråret. 

BESKEDER TIL BEBOERNE FRA EJENDOMSKONTORET 

Opdaterer du dine oplysninger mht. telefon og mailadresse på ”Mit-KAB” vil ejendomskontoret have 

mulighed for at sende ”PUSH-beskeder” til dig som sms eller mail. Det kan f.eks. være vigtige 

meddelelser om afbrydelser i forsyning af el eller vand. 

VIGTIGT AT DU SORTERER DIT AFFALD KORREKT 

Dit affald skal afleveres korrekt. Husholdningsaffald skal i affaldsøerne og andet affald sorteres i 

kuberne ved nr. 58 eller i storskrald – i de rigtige containere! Følg skiltningen. Husk at tømme 

papkasser for indhold og ”slå” dem sammen. Så fylder de mindre, og vi sparer tid og penge. 


