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I Mosegårdsparken sker der løbende aktiviteter, forbedringer og forandringer. 
Afdelingsbestyrelsen søger her at holde dig informeret om de ting, der sker. 

 

Ekstraordinært afdelingsmøde 16. august 2016 
Der afholdes ekstraordinært afdelingsmøde d. 16. august 2016 kl. 19 i festlokalet. Dagsorden vil 
omfatte mulig forbedring og bedre udnyttelse af faciliteterne på 1. sal i nr. 61 samt fremtidig løsning 
mht. valg af TV-pakker. Formel dagsorden udsendes iht. vedtægterne senest 14 dage inden mødet. 
 

Cykelindsamling 
Den 14. juni gennemførtes en indsamling af ikke mærkede cykler samt andre effekter i bebyggelsen. 
Det indsamlede opbevares aflåst af ejendomskontoret i mindst 3 måneder, hvorpå det overlades til 
Politiet. Mangler du noget, du mener er dit, kontakt venligst ejendomskontoret. 
 

Lys i opgange og kældre 
Arbejdet med installation af ny belysning er fuldført. Justeringer vil blive foretaget hvor nødvendigt. 
Har du en reklamation eller ønsker om tilpasninger, så kontakt ejendomskontoret med så præcis 
angivelse af placering og problem som muligt. 
 

Ringeklokker ved egen hoveddør 
Ved installation af den nye belysning i opgangene blev de eksisterende ringeklokker ved egen 
hoveddør afbrudt. En ny trådløs klokke kan installeres for egen regning. Ny pris ca. 150 – 200 kroner 
og kan købes i f.eks. byggemarkeder eller erhverves via ejendomskontoret, der har indkøbt et antal. 
Beløbet vil blive modregnet i huslejen. 
 

Bedre og sikker adgang for omdelere 
Der er indført et nyt og mere sikkert system for omdeleres adgang til vores opgange. Ved hjælp af en 
kode fra deres mobiltelefon får omdelerne adgang til vores opgange, så de kan aflevere de ønskede 
tryksager. Dermed undgår de at skulle ringe på vores dør og forstyrre unødigt eller gå forgæves. 
Samtidig har vi hele tiden styr på hvem, der har adgang til opgangene, samt hvornår de har været 
her. Koden skiftes hver dag. 
 

Undgå tilstoppede bruseamaturer ved vandafbrydelse 
Når vandforsyningen har været afbrudt på grund af arbejder, frigøres skidt og partikler, når 
forsyningen genoptages. For at undgå tilstoppelse af specielt toiletter og de nyere bruseamaturer, 
som er vanskelige at rense, tilrådes det, at du først tænder og bruger de andre vandkilder i køkken og 
badeværelse inden brug af bruseamaturet og skyl af toilet. Dermed undgås tilstoppelse. 


