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til beboerne på Dambakken 7 – 63 

 

Dambakken den 15.10.2016 
 

Kære alle, hermed nyhedsbrev nr. 2 indeholdende nyheder fra 2 og 3. kvartal 2016. 
 

Status på salg af lejligheder  

Der er solgt én lejlighed og der er betinget salg på yderligere én lejlighed. Da der er 
en del tomme lejligheder er DEAS begyndt at fremleje lejligheder på 2 års basis. 
 

Halloween  
Mandag den 31. oktober er der tradition for at fejre Halloween.  

I år kommer børnene atter rundt og ”skræmmer” med ”slik eller ballade”.  
Bebyggelsens børn kommer rundt i tidsrummet 17-20. Et græskar eller en lanterne 
med lys foran døren, eller i vinduet, er med til at markere at børnene er velkomne.  

 
Juletræstændingsfest afholdes søndag den 4. december kl. 15:00 – 17:00 

Indbydelse følger, reserver eftermiddagen. 
 
Generalforsamling i beboerforeningen afholdes onsdag den 25. januar 2017 

Indkaldelse følger, reserver aftenen. 
 

DEAS har udarbejdet en vedligeholdelseslan for Dambakken 
På vores hjemmeside kan du finde link til DEAS’s vedligeholdelsesplan for 
Dambakken. http://dambakken.dk/ 

  
Parkering 

De interne flisebelagte gang- og cykelstier ved punkthuse og langs blokken er ikke 
dimensioneret til biler, så undlad venligst at parkere der. 
Parker på de græsarmerede parkeringspladser vinkelret på adgangsvejen. 

 
Hundeluftning 

I ejendomsvedtægterne er der krav om at hunde skal føres i snor på ejendommen. 
Det er god stil at man samler op efter hunden. Skulle I møde nogle, der har glemt en 

pose til hundens efterladenskaber, kan I hjælpe dem med at henvise til hundeposerne 
på stander overfor fælleshuset. 
 

Tyveri af cykel fra stativ foran den høje blok 
Der er stjålet en cykel fra stativ i perioden. 
 

Velkommen til nye beboere 
Vi kan sige velkommen til nye lejere i nr. 591.tv., 591.th., 131. 

 
Henvendelser til beboerrepræsentationen bedes stilet til formand Willy R. 
Fløe nr. 49. Henvendelsen bedes afleveret i postkassen eller sendes til: 

bestyrelsen@dambakken.dk 

 

Med venlig hilsen 
 
 

Bestyrelsen 
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