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I dette nummer. 

Medlemskort for 2022. 
Nogle af vores arrangementer  skal man havde medlemskort til. 

Børn fra og med 3 år til og med 15 år. 10.– kr.  

Voksen fra og med 16 år og op. 20.– kr. Købes i voksenklubben. 

Medlemskortet følger kalenderåret. 

Efter nogle år med nedlukning, er vi nu heldigvis der, hvor vi kan ses 
igen. Vi vil gerne i bestyrelsen invitere vores beboer til sommer hygge-
fest lørdag d.16. juli nede i, og omkring vores beboerhus. Der vil komme 
opslag ud lidt senere, men i kan allerede nu sætte et x i kalenderen, hvis 
i vil deltage. 



Afdelingsbestyrelsen. 

 

Formand: 

Margrethe Stenbæk.                                         

Græshaven 12. 2. th. Tlf. 2015 1830. 

Bestyrelse: 

Jytte Buchholzt. 

Ved Byskellet 13. st. th. Tlf. 2721 1922 

Martin Hansen. 

Sivhaven 5. 2. th. 

Suppleanter: 

Runa Herstiddottier. 

Laila Laursen. 

 

S i d e  2  V a n g d a l  p o s t e n   n r .  3 8 .  

         NYT FRA BESTYRELSEN.  

Kontor tid hos ejendomsmesteren. 

 

Ved Byskellet 27 i kælderen. 

Mandag og onsdag mellem 13.30 - 15.00. 

Fredag fra 10.30 - 11.30. 

 

 

Bestyrelsen træffes hos ejendomsmesteren den 
første mandag i måneden, i tidsrummet 14.00 - 
15.00. 

Dog IKKE i december, januar, juli og august. 

 

 

Rygning er IKKE tilladt på de indvendige fællesarealer. Nogle 
af vores beboer der ryger på altanen, mener at det er ok at tømme 
deres askebæger og smide cigaretskodder ud over altanen, det er 
ikke i orden, man kan simpelthen ikke være det bekendt hverken 
overfor sine naboer, men heller ikke overfor vores personale, tøm 
askebægerne i jeres skraldespand. Ryger man ude i området er        
der også affaldsspande.  

Har du problemer i dit lejemål mellem kl. 08.00 - 15.00 mandag til torsdag og fredag 
kl. 08.00 - 12.00 ringer du på 70220092 her vil de søde piger på service telefonen 
hjælpe dig. 

Skulle der opstå et akut problem i dit lejemål, er det vagt telefon nummer 70220092 
du ringer til, som er åben fra 15.00 - 08.00 mandag til torsdag og fredag fra kl. 12.00 
til mandag kl. 08.00. her sidder personale fra SSG klar til at behandle pludselige op-
stået problemer, som ikke kn vente til den normale åbningstid. 



S i d e  3  

Nyt fra den Bestyrelsen.  

V a n g d a l  p o s t e n  n r .  3 8 .   

Mandag d. 2. maj afviklede vi vores ordinære afdelingsmøde, dette forløb stille og roligt, 
desværre var der ikke den stor tilslutning. 

Det er dog heller ikke så længe siden vi sås sidst, hvilket beretningen også bar præg af, 
den var ikke så lang. 

Dog var der nogle opfordringer til jer beboer: 

Undlad venligst at åbne jeres vinduer således at de står i vandret stilling, dette kan på-
virke beslagene således at disse bliver skæve, hvis der blæser, udbedring af disse bliver 
på lejer regning. 

Ifølge husorden er det ikke tilladt at hænge dyner, tæpper m.m. til udluftning på altanen, 
således at de hænger udover. 

Det er heller ikke tilladt med opmagasinering i karnapperne, samt hænge tøj til tørre så 
det kan ses af naboer. 

Husk at bruge vores molokker, når man stiller affald på fliserne tiltrækker det rotter. 

Fodtøj m.m. er ikke tilladt da opgangen er en flugtvej, vi har ikke andre udveje. 

Overnævnte mener vi ikke, skulle være så svært at overholde, men det fylder en 
del i området. 

 

Vores beboerblad Vangdalposten bliver fremadrettet udsendt via mail, vi har tidligere 
meddelt at det ville udkomme to gange årligt, mod de tidligere fire gange årligt. At vi nu 
udsender det på mail gør det billigere, men vi håber også at flere vil læse det, samt at vi 
altid vil kunne udsende et ekstra hvis behovet skulle være der. 

Vi vil stadigvæk hæge opslag op ved behov. 

Man vil på Randers Boligs hjemmeside under afdeling 29 kunne læse beretningen, samt 
se beslutningsreferatet fra vores møde. 

Vores personale har i år sat 2500 nye blomsterløg, hvilket i nok kan se, da der er rigtig 
mange blomster i vores dejlige område, så lad os nu passe på det. 

 

Med dette overnævnte vil vi ønske jer alle en rigtig god sommer. 



      Faste aktiviteter. 
 

Mandag:         

Mandagsklub fra kl. 14.00 - 17.00 i  

Sivhaven 3 - 5 indgang fra altansi-
den.   

Hyggelig samvær, billard m.m.  

 

Hver Fredag:     

Fredagsklub  fra kl. 17.00 - 22.00. 

I Sivhaven  Indgang fra altansiden. 

Hyggeligt samvær, billard m.m. kig 
ned. 

 

Yderligere arrangementer: 

 

Der vil komme opslag op i opgange-
ne efter behov, samt på vores Face-
book side. 

 

 

 

Bestyrelsen har i samarbejde med det Bolig-
sociale team lavet  ny side, hvor i kan følge 
med i foreningens arrangementer m.v. 

Siden hedder vangdalens bestyrelse mm. 

Vi opfordre dog stadigvæk vores beboer til at 
kigge ned den første mandag i måneden, 
hvor vi vil være at træffe i ejendomsmeste-
rens kontor tid. 

Her kan vi så tage en snak ansigt til ansigt. 

Bestyrelsen kan man også skrive til på mail: 

afd29@rb1940.dk 

Aktivitets kalender  

Foreningen handler lokalt. 

Rema 1000 ved Per Hansen. 

Oust Møllevej 51. Åben alle ugens dage fra 
kl. 07.00 - 22.00. telefon: 86 40 4604. 

 

Mød bestyrelsen. 

Den første mandag i måneden kan man 
møde repræsentanter fra afdelingsbestyrel-
sen hos vores Ejendomsmester i kontorti-
den kl. 14.00 - 15.00 her vil man 
(forhåbentlig) få svar på de eventuelle 
spørgsmål som man kunne have til besty-
relsen. 

Bestyrelsen træffes dog ikke: 

December - Januar - Juli og august, men 
man er altid velkommen til at ringe til os, 
læg eventuel navn og telefon nummer, hvis 
ikke lige der bliver svarret. 


