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Bestyrelsen takker for en god ordinær generalforsamling d. 26. oktober, hvor vi havde 
en konstruktiv debat og fik taget nogle store beslutninger. 
Bestyrelsen har afholdt sit første bestyrelsesmøde, hvor de vedtagne projekter blev sat i 
gang. Håndværkerne har dog stadig travlt og vi må ruste os med tålmodighed før 
opgaverne går i gang. Gartneren er nu i gang med at dræne området bag garagerne. 
 
Cykeloprydningen i sommer gav ikke den plads i de udendørs cykelstativer som vi havde 
håbet. Sæt gerne din cykel i cykelkælderen hvis du ikke bruger den om vinteren. Vi 
påtænker at fjerne dørene til cykelkældrene for at gøre indgangen med cyklen nemmere. 
 
Vi har indkøbt nogle lokkedåser, som kan fange skægkræ. Har du skægkræ i din lejlighed 
kan du få udleveret en lokkedåse hos Henrik. Dette er selvfølgelig for at fange kræene 
men også for at der kan skabes et overblik over problemets omfang. 
 
Vi påtænker at arrangere en fælles arbejdsdag i foråret. Der er mange opgaver at tage fat 
på for at forskønne området. Bland andet vil vi gerne rydde op i bedene f.eks. foran 
112/114 så vi senere kan plante hæk for at få en ensartet beplantning foran blok 2. Der er 
andre opgaver såsom oprydning på fællesområderne, spredning af flis m.v. 
 

JUL OG NYTÅR: Husk at gavepapir skal i de særlige containere, 
der bliver opstillet til formålet. Brugte juletræer kan sættes i 
indelukket bag blok 2/nr. 120. Tag hensyn til dyr og til andre 
beboere, når du fyrer af nytårsaften. Og ryd som sædvanlig op efter 
dig selv og dit fyrværkeri. 
 
 
Hilsen  
Bestyrelsen 
 

 
Det henstilles til at alle parkerer mest hensigtsmæssigt og gerne meget tæt på den lange P-plads 

foran blok 2 - og at varebiler parkeres udenfor området.  

Skrald og fejlsortering er stadig et problem. LÆS på skiltene, hjemmesiden, de udleverede 

brochurer m.v. hvordan der skal sorteres! Det tager alt for meget af Henriks tid, og containerne 

bliver ikke tømt, hvis der blot er den mindste fejlsortering! HUSK at bruge de grønne poser til 

madaffald – leveres af Henrik og Husk at FOLDE PAP. Juice-og mælkekartoner skal 

fortsat lægges i plastcontaineren, - og må meget gerne foldes sammen inden! 

 

Der må ikke stilles storskrald nogen steder på ejendommen.  
Vi vil stadig i begrænset omfang kunne modtage og bortkøre storskrald, som beboerne 
ikke selv har mulighed for at køre på genbrugsstationen. Kontakt Henrik eller 
bestyrelsen. 
Har du spørgsmål til formanden/bestyrelsen bedes du henvende dig via 
kontaktfomularen på hjemmesiden. Der står mange nyttige oplysninger på vores 
hjemmeside: www.jaegerhaven.dk  
Vores Facebookgruppe er tænkt som et forum, hvor medlemmerne kan kommunikere 
indbyrdes. 


