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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. 
 

Nye priser på vask og tørretumbling 
Økonomien på vores vaskeri viste sig i det første år at være bedre end budgetteret. 
Derfor er priserne på vask og tørring sat ned, så de matcher det, det reelt koster. De nye priser er: 
 
 Gammel pris Ny pris 
Maskinerne 1 -5 11 kroner 9 kroner 
Maskine 6 14 kroner 12 kroner 
Maskinerne 7 - 9 10 kroner 8 kroner 
Tørretumbling, 20 minutter 6 kroner 2,50 kroner 

 

Husk at hente dit tøj, når du har vasket – for din og vores andres skyld! 
Stadig flere er lang tid om at hente vasketøjet efter vask – nogle henter det aldrig. Uafhentet vasketøj 
vil blive samlet i en klar plastpose påskrevet dato og hængt på vaskeriet i 3 måneder. Derefter bliver 
det bortskaffet. 
 

Byttecentral på vaskeriet 
Har du noget, du ikke selv kan bruge længere, men som måske kan være til gavn for andre, så kan du 
lægge det i en af de nye reoler på vaskeriet. Det gælder kun mindre genstande som f.eks. bøger, 
blade, vaser, køkkenting osv. For større ting, kan du lave et opslag på de nye opslagstavler. 
 

Ny jordvold ved blok 6 
Den overskydende jord fra udgravning til de nye tørregårde og grillpladser er nu placeret på plænen 
ved blok 6 og bryder nu ensformigheden på plænen. Der vil blive plantet bærbuske og frugttræer, når 
jorden har sat sig. 
 

Nye havelåger 
I den kommende tid vil der blive opsat nye havelåger i hækkene (blok 1 – 4), så det bliver muligt at 
vedligeholde brønde og lyskasser. Lågerne vil få en højde på 160 cm, så oversiden flugter med 
hækkene. Første låge er monteret ved blok 1. 
 

Belysning på boldbanen 
Ny belysning vil blive etableret på boldbanen. Dog må boldspil stadig kun finde sted i tidsrummet 
klokken 7 – 21. 


