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Siden sidst 

Lindevej 4 og Lindevej 5 er nu flyttet tilbage til deres renoverede boliger. Vi håber at I er ved at komme godt på plads. 

Arbejderne følger generelt tidsplanen, dog med nogle forskydninger. De berørte beboere er informeret om disse 

forskydninger. Alt arbejde på Lindevej forsøges afsluttet inden sommerferien.  

I begyndelsen af juli påbegyndes udlejning af de boliger i afdelingen, der på nuværende tidspunkt bruges til 

genhusningsboliger (Naurvej 5 og Rønnevej 7). De berørte beboere vil snarest blive kontaktet med en flyttedato.   

 

Haver – Ny græsplæne 

De nye haver skal plejes for at græsset kommer bedst og bliver en smuk grøn plæne.  

Gode råd til din plæne: 

 Klip græsset 1-2 gange om ugen fra sidst i marts til sidst i oktober. 

 Skær kanten langs plænen af 1-2 gange om året. 

 Vand græsset i tørkeperioder, hvis der ikke er vandingsforbud. 

 Giv græsset gødning og evt. kalk. 

 Riv græsset igennem en gang om året for at kradse plænens filtlag op og evt. 

fjerne mos. 

 Riv visne blade væk fra plænen om efteråret, eller klip bladene i små stykker med plæneklipperen.  

 

Gave fra håndværkerne 

Alle håndværkerne i projektet har besluttet at forære en fælles terrasse med et 

bord og bænkesæt til hver vej. Det vil sige at der etableres en flisebelagt terrasse på 

3 x 4 meter på det grønne område på hver vej, som er til fri afbenyttelse af 

beboerne. 

Vi håber at i bliver glade for gaven og at i vil bruge den flittigt med 

omtanke for jeres naboer.  

  

Huslejestigning Naurvej 

Naurvej nærmer sin afslutning og i skal forvente, at den nye huslejestigning træder i kraft pr. 1. oktober 2020.  

Der kan dog være nogle små fejl og mangler som skal udbedres. Har du brug for at vide hvad din nye husleje er, kan du 

henvende dig til kontoret. 

 

 

 

Rigtig god sommer til jer alle.  
Kontoret holder lukket i uge 30 og 31 (20 juli – 31. juli begge dage inkl.)   

 

Næste nyhedsbrev udkommer sidst i August. 
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