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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. 
 
 

Brug af vaskeriet – respektér reglerne - vis hensyn til andre brugere! 
Vores fælles vaskeri skal være til gavn og glæde for alle, der ønsker at benytte det. Derfor er det 
vigtigt, at vi alle følger og respekterer de regler og vejledninger, vi er enedes om i vores husorden. 
Nogle vælger stadig at benytte flere maskiner på én gang end aftalt. Husk, at hver husstand 
maksimalt må anvende 3 maskiner og 2 tørretumblere pr. gang – det sikrer, at flest muligt kan vaske 
på det tidspunkt, de har planlagt. Opslag herom er sat op i vaskeriet. 
 
Hold orden og undlad at efterlade papir på gulv og borde. Benyt evt. den kost/fejebakke, der findes 
på vaskeriet. Anvender du eget vaske/skyllemiddel, så er det meningen, at det skal ind i maskinen og 
ikke ned ad maskinen og på gulvet. Er uheldet ude, så ryd venligst op! 
 
 

Nyt vinterberedskab 
Vejrligsovervågning og glatførebekæmpelse er udliciteret, og opgaven vil blive varetaget af en 
ekstern leverandør, der skal holde vores fortove og veje frie og fremkommelige. Ændringen i driften 
skulle gerne give en mere hensigtsmæssig drift og udnyttelse af vores ressourcer og en mindre 
besparelse på en ”normal” vinter. 
 

Juletræer 
Også i år vil der være juletræer på vore plæner. Træerne sættes op til 1. søndag i advent og vil lyse op 
og bidrage til jule- og nytårsstemningen frem til midten af januar næste år. Lysene vil være tændte i 
perioden kl. 15 eftermiddag til kl. 9 morgen – måske mere! 
 
 

Juletræsfest - Trivselsklubben 
Trivselsklubben afholder igen i år juletræsfest d. 28. november kl. 14 - 17. Det foregår traditionen tro 
i Festlokalerne nr. 61, 1. sal. Alle børn og voksne er velkomne til en hyggelig eftermiddag.  


