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Velkommen til nye suppleanter	
Bestyrelsen byder de to nye suppleanter velkommen i 
bestyrelsen og ser frem til et godt samarbejde.  

Velkommen til cykelhandleren 	
Bestyrelsen byder den nye forretning på torvet 
velkommen og beder beboeren tage godt imod 
forreningen. 

Tak til Charlotte	
Bestyrelsen takker Charlotte for hendes arbejde og 
engagement i bestyrelsen.  

Nyt AKUT-nummer udenfor lukketid	
Boligorganisationen SAMVIRKE har indgået 
samarbejde med BELFOR.  
 
Derfor skal BELFOR fremadrettet kontaktes udenfor 
kontorets åbningstid, hvis du oplever problemer i dit 
lejemål eller ved afdelingens bygninger.  

BELFOR kan kontaktes på 70 122 122 i tidsrummene: 
mandag – torsdag:   15:00 – 08:00  
fredag:    08:00 - 12:00  
lør-, søn-, og helligedage:   Hele døgnet. 

Juletræstænding 
Igen i år var tilslutningen til årets juletræstænding på 
butikstovet stor. Bestyrelsen takker alle fremmødte, og 
håber at alle have en god aften. Bestyrelsen sender en 
stor tak til blandt andet ejendomsfunktionen for deres 
arbejde i forbindelse med arrangementet. 
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Affald – husk oprydning	
Generelt er vores områder pæne, men ejendomskontoret 
vil gerne bede om, at alle husker at tage deres affald 
med og afleverer i den nærmeste skraldespand – hvis du 
oplever områder uden skraldespand så beder vi jer 
meddele det på ejendomskontoret. 

Nye legepladser  
Trine har været rundt på legepladserne sammen med 
Bendix og kigget på deres tilstande. De legepladser der 
har haft brug for akutte reparationer har fået det. 
Derudover er der gennemgået hvilke legepladser der 
trænger til at blive revet ned og eventuelt erstattet af 
nye. 	

Mødekalender - Mød bestyrelsen 
Bestyrelsen har afsat 30 minutter, og der kan ikke tages 
beslutninger.  
Bestyrelsen afholder mødet under lægehuset.   
07-01-2019    kl 18:30 – 19:00 
Der er pt. ikke planlagt flere møder i resten af 2019	

Bestyrelsen ønsker glædelig jul og godt nytår 
Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at ønske 
alle beboere glædelig jul og godt nytår. 

Forslag til emner 	
Har du forslag til nogle emner du ønsker med i 
nyhedsbrevet, er du velkommen til at sende dit forslag 
til LL@LTK.DK eller afleverer dem i bestyrelsens 
postkasse ved bestyrelseslokalet under lægehuset.   
 
Med venlig hilsen  

AFDELINGSBESTYRELSEN 

 
Det arbejder vi 
med: 
 
Herunder kan du læse 
hvilke projekter vi har 
særligt fokus på: 
 
• Helhedsplan for 

Lundtofteparken 
o Nye tage 
o Nye vinduer 
o Nye facader 

 
• Helhedsplan 

Lundtofte 
o ”Liv i Lundtofte” 
o ”Atlas”-grunden 

 
• Fjernvarme i 

Lundtofteparken 
 

• Nye legepladser 
 

• Letbanen 
o Arbejdet med 

Letbanen starter 
allerede i 2019. 
 

o Læs mere her: 
www.dinletbane.dk 

 
 
 
Husk, at det er muligt at 
læse bestyrelsesreferater 
på www.dabbolig.dk 
 
 


