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til beboerne på Dambakken 7 – 63 

Dambakken den 17.03.2017 

 

Kære alle, hermed nyhedsbrev nr. 1 indeholdende nyheder fra 1. kvartal 2016. 

 

Generalforsamling i beboerforeningen d. 25.01.17 er afholdt. 

Der er afholdt ordinær generalforsamling i beboerforeningen, med god tilslutning med 21 

deltagere og god debat. Se særskilt referat uddelt i postkasser sammen med dette 

nyhedsbrev. Referatet ligger også på beboerforeningens hjemmeside. 

 

Konstituering i beboerforeningens bestyrelse. 

Bestyrelsen har konstitueret sig som følger: 

 Formand: Willy R. Fløe 

 Næstformand: Jens Tidemann 

 Kasserer: Jens Warhøi 

 

Fælleshus 

Reserver fortsat fælleshuset ved at kontakte Ole Jensen på mail oje@deas.dk eller via Service 

Center på 7030 2020. Så tager Ole fat I jer og aftaler nærmere mht. booking af fælleshuset. 
DEAS satser for leje af fælleshuset er: 

 Dagleje = 800,-kr. + Depositum 1.000,-kr. 

 Weekendleje = 1.500,-kr. + Depositum 2.000,-kr. 
 

Snerydning 

Snerydningen er generelt forløbet godt med det nye firma. Der har været et par mindre 

svipsere som bestyrelsen har gjort opmærksom på. Skulle der komme yderligere svipsere er 

det vigtigt at man kontakter Service Centret på telefon: 7030 2020, på mail til fs@deas.dk 

eller på App. Det er en god ide at medsende fotodokumentation af den manglende snerydning. 

 

Tomme lejemål er sat til salg hos NyBolig 

Tomme lejligheder er fortsat til salg hos NyBolig. Her er link til NyBolig:  

http://www.nybolig.dk/ejerlejlighed/3460/dambakken/270160/0182 

Derudover fremlejes tomme lejligheder via DEAS: Findbolig.nu 
 

Affald og containere - En gang til! 

Husholdningsaffald skal i lukkede poser. Poserne smides i de grønne containere i skurene/i 

affaldsskaktene. 

Aviser skal i aviscontaineren ved bilvaskepladsen. 

Flasker og glas (rengjorte) skal i glascontaineren ved bilvaskepladsen. 

Resten skal ned i (ikke ved siden af) den store container i skuret for enden af den interne vej 

u/f nr.9.  

Dog skal f.eks. el-pærer, lysstofrør, elektronik affald m.v. på genbrugsstationen, Blokken 60, 

3460 Birkerød. Tjek sorteringsvejledningen fra genbrugsstationen: http://sortering.norfors.dk/ 
 

Opråb fra viceværten 

Husk at tømme avis/reklame bokse. Mange bokse er meget overfyldte, og derfor kan låget 

ikke lukkes ordenligt.  Det medfører våde aviser samt at der af og til flyver aviser rundt i 

bebyggelsen. 
 

Tyveri 

Der har desværre været tyveri af blomsterkrukker og havemøbler ved blokken. 

  

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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