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Dambakken den 05.03.2018 
 
Kære alle, hermed nyhedsbrev nr. 1 indeholdende nyheder fra 1. kvartal 2018. 

 
Ordinær generalforsamling i beboerforeningen d. 24.01.18 er afholdt. 

Generalforsamling i beboerforeningen er afholdt med god tilslutning (22 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 # 49 
 Næstformand: Anders Bjerre # 192. 

 Kasserer: Jens Warhøi # 55 2.TV. 
 

Webmaster: Jens Tidemann # 59st.tv. 
 
Saltning og snerydning 

Saltning og snerydningen er generelt forløbet godt med det nye firma. Skulle der 
komme svipsere er det vigtigt at man kontakter Service Centret på telefon: 7030 

2020, på mail til fs@deas.dk eller på App’en. Det er en god ide at medsende 
fotodokumentation af den manglende snerydning. 

 
Fremlejede og tomme lejemål udlejes  
De lejemål der er fremlejet, og fortsat ønsker at leje efter kontraktudløb, kan 

kontakte de nye ejere via ejendomsadministrator, Gitte Lundquist. 
Tomme lejligheder findes på: http://www.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, batterier, elektronik affald m.v. på genbrugs-

stationen, Blokken 60, 3460 Birkerød. Genbrugsstationen: http://sortering.norfors.dk/ 
 

Børn i bebyggelsen = lav fart 
Husk at køre langsomt i bebyggelsen, der er legende børn i bebyggelsen - Husk også 
at sige det til jeres gæster.  

 
 

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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