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Opgangsdørene 

De pludselige ændringer i temperaturen gør, at dørpumperne på opgangsdørene godt kan drille. Så 

kontakt i varmemester Jan Frost hvis en dørpumpe ikke fungerer ordentligt. Ydermere vil det være 

til stor glæde for vores beboere i stueetagerne, hvis man ikke lader dørene smække efter sig. 

 

Låsecylindre 

Når der er problemer med låsecylindre, skal der tages fat i varmemester Jan Frost straks. 

 

Affaldssortering 

Nu hvor varmemesteren har haft ferie og ikke 

været der til at rydde op i affaldsskurene, er det 

tydeligt at se at mange beboere ikke kan finde ud 

af sortere deres affald korrekt eller rydde op efter 

sig selv. Pap i papcontaineren skal være rent, 

foldet sammen og puttet i containeren – husk at 

pizzabakker skal i dagrenovation. Alt storskrald 

skal afleveres korrekt i skuret ved Sporemagervej 

2, der må IKKE sættes storskrald andre steder. 

 

Bemærk at man i plast-containeren nu kan 

aflevere mad- og drikke-kartoner, f.eks. mælk og 

juice (fjern skruelåg). 

 

Større renoveringsprojekt 

Pga. covid-19 pandemien, er tidsplanen blevet revideret en smule. Det færdige udbudsmateriale er 

nu blevet sendt til 4 udvalgte entreprenører, og licitationen finder sted d. 14. september 2021. 

Udbudstidsplanen kan findes på hjemmesiden under fanen: ”Orientering om renoveringsprojekt”. 

 

Larm og støj 

Husk at vise hensyn til naboerne når I bruger altanerne eller de grønne områder i de sene aftentimer. 

Hold jer dæmpet da lyden runger mellem bygningerne. 

 

Gård og andre tiltag 

Lige før sommer har en gruppe beboere stået for planlægningen af, samt lavet en simpel aflukning 

af det grønne område mellem Buntmagervej og Sadelmagervej. Dette er både mht. at børn kan rende 

rundt, men også for at holde uvedkommende samt hunde væk. En anden beboer har herefter også sat 

en lille sandkasse op derinde. Hvis man går med idéer til mindre projekter, er man altid velkommen 

til at kontakte bestyrelsen. Så kan vi se på mulighederne sammen       

 

Med venlig hilsen 

Boparkens bestyrelse 


