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Siden sidst 

Der er nu fuld aktivitet på både Pilevej og Naurvej. De genhusede beboere på Pilevej flytter tilbage til deres bolig på 

Pilevej i løbet af september. Vi håber at de bliver glade for deres ”nye” bolig.   

Høj fart i området 

Vi er blevet informeret om at flere beboere i afdelingen kører meget stærkt. Dette bedes straks ophøre.  

Oprydning i haver inden opstart 

Som tidligere nævnt vil vi bede jer om at fjerne de ting i ønsker at bevare. I skal fjerne 4,5 meter fra nuværende 

husmur. Dette gælder planter, skure, drivhuse og evt. flisebelægning som i vil beholde. 

Nye emhætter 

Vi har fået flere henvendelser at sugeevnen i de nye emhætter ikke er så gode. Vi kan meddele at sugeevnen lever op 

til standarden. 

Samtykke  

Lige en sidste reminder, jeg mangler stadig at få mange sedler retur. Er sedlen blevet væk, sender jeg meget gerne en 

ny. 

Opstart på Lindevej – tilgængelighedsboliger 

Når beboerne på Pilevej er flyttet hjem, vil håndværkerne meget gerne starte op med tilgængelighedsboligerne på 

Lindevej. Beboerne genhuses i begyndelsen af oktober. Samtidig vil der blive opsat en container på Lindevej, som kan 

benyttes til de ting i har opmagasineret i jeres nuværende skur, indtil jeres nye skur er færdigt. I vil modtage et brev 

med kode til containeren, så snart jeg har flyttedatoen på containeren.  

Ahornvej 11 – Tomme plads. 

Som tidligere nævnt vil den tomme plads på adressen Ahornvej 11 bliver benyttet som byggeplads. Byggepladsen vil 

blive etableret når de er færdige med Pilevej. Området vil herefter blive indhegnet.  

Ventilationsanlægget 

I næste uge vil de hustande som har fået opsat ventilationsanlæg modtage en kort skrivelse om anlægget. Denne 

skrivelse vil jeg meget gerne bede jer om at klistre på anlægget i bryggerset. Der er påsat klæbepuder på bagsiden, så 

de er nemme at sætte fast.  Jeg vedlægger også et billede, så i kan se hvor i skal placerer skrivelsen. 

Åbent hus på Pilevej 

Vi afholder et åbent hus i boligerne Pilevej 4 og Pilevej 5 – Tirsdag d. 10 september kl. 15.00 – 17.00. Dette åbent hus 

vil være for alle interesserede. Der vil komme en invitation i avisen ugen inden. 

I denne forbindelse vil mange af gæsterne helt sikkert gå en tur på Rønnevej og se det færdige resultat.  

Beboerne på Rønnevej må derfor meget gerne sørge for der ikke ligger en stak haveaffald eller andet affald i 

carporten.  

 

Næste nyhedsbrev udkommer sidst i september. 

https://www.nabbolig.dk/

