
 

Vi startede med åbent hus, seks beboere kom, god stemning ikke konkrete forslag vi skal reagere på. 

Solplads v/nr. 26 og mere hygge, forklarede at man selv kan medvirke til det. Bøvl med de nye TV kanaler 

havde en enkelt haft lidt besvær med.  
Vi nævnte Tingstedet og Strikkeklub 1. onsdag hver måned i nr. 26, som steder hvor man også kunne møde 

andre beboere.  
Beslutning: vi forsøger igen  
   
1)       Velkomst til Ole, alle glæder sig til samarbejdet 

  

2)       Ny grøn affaldsindhegning, ros med undrede os over at der er ét gl. fag. Males det så der bliver en 

helhed?  

 

3)       Garager nogle bl.a. ved nr. 28-30 har en del mos på portene, kan de rengøres?  

 

4)       Det blev nævnt at der er flere som har besvær med låsen i garageporten, kan de udskiftes og hvad 

koster det ?  

 

5)       Lene gjorde opmærksom på at der på beboermødet blev efterlyst mulighed via råderet til at udskifte 

lejlighedsdøren. Bente samler op sammen med kontoret, så vi kan se hvilke muligheder der er. 

  
6)       AAB har sagt ja til fælles projekt om etablering af en hundelegeplads på skrænten ned mod 
Nattergalevej. Lene er vores kontaktperson, Bente giver Poula besked. 
  
7)       Nye gadelamper og etablering af fortov. Ikke noget nyt, men en vis undren over at det modsatte fortov 
ikke blev ordnet. 
 
8)       Sommerudflugt Conny og Poula planlægger tur i juni måned. 
 
9)       Loppemarked sammen med AAB i august- Poula og Bente er tovholdere. Søndag 14. aug. Kontoret 
bedes reservere gildesalen nr. 29. 
 
10)   Strømafbrydelsen i nr. 29 slår fra for tidligt – Kurt bedes tjekke det  
 
11)   Vi vil gerne have skiftet måtten gildesal nr. 26 og i opgang nr. 24  
 
12)   Nye beboere – Conny er blomsterpige  
   
Pr 15.02.2016 
Hjejlevej 23 2 tv:  
Maj Christina Østergård  
   
Pr den 15.12.15:  
Sussie Bolin  
Hjejlevej 29 1 th.  
   
Ny beboer pr 1/12:  
Helena Gerfort  
Hjejlevej 13 1 th  
 
Jesper Kristensen  
Hjejlevej 27 1 tv  
Pr 15.11.2015:  
 
Thomas Larsen Søndergaard og Ninna L. Cramer  
Hjejlevej 33 1 tv.  

 
13)   Lene er tovholder på International maddag, afholdes efter sommerferien  
14)   Vi afventer udspil vedr. Helhedsplan  
15)   Vi drøftede udskiftning af markiser og maling af altanfronter. Bente samler op sammen med Lasse, så vi har noget 
at gå ud fra  
16)   Næste møde Bente rundsender forslag  
 
Refr. Bente  
   
   


