
HAR DU FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET? 
Sæt kryds i kalenderen - den 12. september kl. 18 er 
der afdelingsmøde for alle beboere i afdeling 33. Har 
du forslag til afdelingmødet kan du allerede nu afle-
vere dem til bestyrelsen - enten ved at aflevere det 
på ejendomskontoret eller sende en mail. Husk at be-
grunde forslaget og beskriv forslagets økonomi. Er du 
i tvivl så kontakt os - bestyrelse@afdeling33.dk. 

STOP MED AT FODRE DUERNE
Please stop med at  fodre fugle, da naboer bliver me-
get generet af duer, der bosætter sig på altaner og 
markiser.

STATUS PÅ HEGN LANGS FREDERIKSBORGVEJ 
Den første strækning af hegn langs Frederiksborgvej 
er sat op, vi afventer levering af låse, så lågerne kan 
lukkes. Alle beboere i afdelingen får adgang gennem 
lågerne med chip. Næste strækning af hegn ved Bom-
sluttervej og Postholdervej leveres i august. 

VASKERIER 
Flere beboere oplever lange køer til vasketider. Der 
arbejdes på en bedre løsning, som skal besluttes på 
kommende afdelingsmøde. Løsningen muliggør flere 
vaskemaskiner, der hvor der er behov, gastørretumle, 
og et bedre bookingsystem.

TILFØJELSER TIL  AFDELINGENS  HUSORDEN 
På sidste afdelingsmødet i efteråret blev det blandt 
andet vedtaget, at det er tilladt at grille med en lille 
gasgrill på altanerne, beboere med have skal holde 
den fri for ukrudt og klippe hække mm., støjende ad-
færd skal ophøre efter kl. 22.00 samt at det ikke er 
tilladt at stille ting på altanen, der overstiger bryst-
ningens højde med mere end 20 cm. Find afdelingens 
husorden på hjemmesiden. 

NU ER DET SOMMER - HUSK AT TAGE HENSYN
Bestyrelsen vil gerne opfordre alle til at vise hensyn til 
hinanden og overholder husordenregler, så vi kan få 
et godt naboskab. Hvis du oplever problemer er det en 
god idé at snakke med vedkommende og ellers kan du 
altid henvende dig til ejendomskontoret og få hjælp 
til at klage.

TRYGHED 
Oplever du utryghedsskabende adfærd omkring afde-
lingen opfordres du til at kontakte politiet - enten via 
Nordvests nærpoliti på tlf. 7258 9634 eller på app’en 
’Politi’.

MINIGOLF
Over sommeren kan du spille minigolf på Grønnin-
gens plæne overfor Tagensbo Skole, du kan låne køller 
og bolde i kiosken på Frederiksborgvej 83.

BEBOERLOKALE 
- Indgang fra gårdsiden 
- Fællesspisning og hyggeklub
- Kan lejes til arrangementer

STORSKRALD EJENDOMSKONTOR
- Indgang fra  
Frederiksborgvej 

KLUBLOKALE 
- I kælderen
- Indgang fra gårdsiden  
- Dart, billard, banko

TAGENSBO BYHAVE 
Beboerdrevet gårdhave
tagensbobyhave@gmail.com

BLOK 9 BLOK 8 BLOK 7 BLOK 1BLOK 2BLOK 3

BLOK 4

Børneaktiviteter på plænen
hver torsdag 16-18 

BLOK 5BLOK 6
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- Bestyrelsen ønsker alle en dejlig sommer 

NYT 
FRA AFDELINGEN 

NYT 
FRA AFDELINGEN 

Minigolf

Tagensbo
Skole



KONTAKT 
Afdelingens hjemmeside: www.afdeling33.dk
Ejendomskontoret: kontor@afdeling33.dk eller kig forbi ejendomskontoret på Frederiksborgvej 94
Afdelingsbestyrelse: skriv til vores mail: bestyrelse@afdeling33.dk  
         eller kom forbi ejendomskontoret den første tirsdag i måneden kl. 17-18 og få en snak
Fælles facebookgruppe for beboere: www.facebook.com/groups/afdeling33/

FÆDRE I FOKUS

 Er du mand og vil du være med til at opstarte en klub for 

fædre og lave spændende og hyggelige aktiviteter med 

andre mænd?  

Kontakt Bent Haagensen fra Beboerprojekt 
PULS og hør mere på: 4021 7381 

FÆLLESSPISNING 
Hver torsdag er der fællesspisning i 
beboerlokalet. Der er kaffe på kan-
den fra kl. 16 og maden serveres kl. 
17.  Pris: 25 kr. for voksne, 10 kr. for 
børn og 5 kr for dessert. 

SOCIALE AKTIVITETER - I AFDELING 33 

DARTKLUB 
Hver tirsdag kl. 19 er der dart i 
klublokalet under ejendomskontoret. 
Ved sommervejr rykker vi til pe-
tanque-banen i gården ved Blok 1. 

BILLARDKLUB
Hver onsdag  fra kl. 19 i klublokalet 
under ejendomskontoret. 

BANKO 
Både i foråret og efteråret er der ban-
ko hver anden søndag i klublokalet un-
der ejendomskontoret. Hold øje med 
opslag i opgangene. 

TAGENSBO BYHAVE 
I gården ved Landsdommervej ved 
Blok 9 har afdelingen en lille byhave, 
hvor beboere dyrker blomster og 
grøntsager. Åben have hver onsdag 
kl. 16.30-18 i sommerhalvåret. 

HYGGEKLUB 
Hver fredag er der hyggeklub i bebo-
erlokalet. 

AKTIVITETER PÅ PLÆNEN
Hver torsdag kl. 16-18 er der aktivi-
teter for børn på plænen foran Tagens-
bo Skole. 

BLIV EN DEL AF FÆDREKLUBBEN 
Er du mand og vil du være med til at 
opstarte en klub for fædre og lave hyg-
gelige aktiviteter for andre mænd? 
Kontakt Bent Haagensen fra Beboer-
projekt Puls på tlf. 40 21 73 81.

MØD BESTYRELSEN 
Den første tirsdag kl. 17-18 i hver 
måned kan du komme forbi ejen-
domskontoret til en snak med afdel-
ingsbestyrelsen. Du kan også skrive til 
os på mail bestyrelse@afdeling33.dk 


