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Løst og fast om stort og småt 

altid velkommen til at hen-

vende dig. 

For at lette adgangen til at 

træffe et bestyrelsesmed-

lem, vil der fremover altid 

hænge en ajourført adresse-

liste i infoskabene.  

Listen findes ligeledes i  

Beboerbladet.  

Nu er den her – infotavlen 

på Bangsbovej.  

Den vil fremover blive 

brugt til bl.a. afdelingsbe-

styrelsens dagsordener og 

mødereferater. 

Kontakten til bestyrelsen - Nyt infoskab 
Formanden eller et medlem 

af bestyrelsen træffes altid 

½ time inden hvert besty-

relsesmøde i aktivitetscen-

teret på L. P. Houmøllers 

Vej 52. 

Har du spørgsmål eller en 

god ide, du vil drøfte, er du 

Afdelingens hjemmeside:  

moelleparken-vesterport.dk 

Praktisk info 
Skiltning. 

Der er opsat P-skilte på L. P. 

Houmøllers Vej og E. An-

dersens Vej, der markerer, at 

pladserne er forbeholdt be-

boerne.  

I Sydbyen er der tillige opsat 

skilte med henvisning til 

gæsteparkering.  

Byttebixen. 

I byttebixen findes en hel 

del gode ting, både større 

møbler og mindre ting. 

Har du brug for at kigge, 

eller aflevere noget, du ikke 

længere kan bruge, så ring 

til Lis eller Bent fra besty-

relsen. 

Trappevask. 

Trappevasken udføres af 

ansatte i Vesterport. Det er 

bestyrelsens opfattelse, at 

ordningen fungerer til be-

boernes tilfredshed. Har 

man spørgsmål vedr. trap-

pevasken, rettes disse til 

viceværten. 

LAN-party 

Til efteråret afholdes 

der igen LAN-party i 

Centersalen. Planlagt til 

den 19.-21. september. 

Læs mere på 

www.oldschoollan.dk. 

Afd.bestyrelsen 

ønsker alle en 

God sommer 

Afdeling 4, Vesterport 

bestyrelsen har fastsat som 

gældende for alle brugere/

gæster i Beboerhuset. 

Tillige er der blevet plads til 

at redegøre for betingelser-

ne for leje af Beboerhuset 

til privat brug samt til be-

nyttelse ved arrangementer 

for beboerne. 

Sammen med dette num-

mer af Møllenyt uddeles to 

informationsfoldere om 

Beboerhuset, som bestyrel-

sen har vedtaget. 

I den ene folder beskrives 

bestyrelsens Tilbud til be-

boerne om at benytte  

Beboerhuset som fristed 

under renoveringen. 

Vi håber med dette tilbud 

at kunne være med til at 

minimere de gener, som 

beboerne uundgåeligt vil 

opleve mens de har hånd-

værkerbesøg.  

I den anden folder om 

Husorden og alkoholregler 

gennemgås de regler, som 

Præsentation af  de nye foldere 

Skovbunden fyldt med anemoner kort før træerne sprang ud, bag Ishuset i Bangsbo. 

Bestyrelsesmøder 

afholdes den 1. mandag 

i måneden kl. 19.00 i 

Aktivitetscenteret på  

L. P. Houmøllers Vej 52 

Entreprenøren NCC 

har oprettet en 

hjemmeside, hvor 

renoveringen løbende 

kan følges. 

 

Læs om tidsplan, 

kontaktpersoner mm. på 

www.molleparken-ncc.dk  

http://www.oldscholllan.dk/

