
Signalgårdens 

nyhedsbrev 

OVNFISK BEHANDLING TORSDAG 12 MAJ 2016, KLOKKEN 9-12 

Der skal behandles/sprøjtes for ovnfisk, torsdag 12. Maj 2016, imellem klokken 9-

12, de 26 boliger hvor der skal behandles, har fået en behandlingsplan, kan ses her. 

Denne reminder er kun til disse beboere. 

Hvis man ikke har mulighed for at være hjemme i det pågældende tidsrum, kan man 

aflevere nøglen til Bette i 143, 1- 4, nøglen kan også lægges i hendes postkasse, som 

tømmes flere gange daglig. Nøglen bedes afleveret i en konvolut med tydeligt navn 

og husnummer samt beskrivelse af hvor i boligen ovnfiskene er observeret, så der 

kan blive behandlet de rigtige steder. Man kan også aflevere nøglen hos en nabo, 

men husk endelig at give besked herom til bestyrelsen på kon-

takt@signalgaarden.dk 

AFDELINGSMØDE I SIGNALGÅRDEN D. 18 MAJ 2016 

Husk der afholdes ekstraordinært afdelingsmøde for Signalgården, onsdag den 19 maj. 2016 kl 19.00  

Vi håber at se så mange af jer som muligt. SÆT X I KALENDEREN! 

Mødet afholdes i 

Remisevænget 

Nords  

beboerhus: 

Røde Mellemvej 

7A, 2300 Kbh. S. 



MÅ IKKE BRUGE CYKELSTATIV VED CAS 

3B har fået en henvendelse fra Plejecenteret CAS, vedrørende parke-

rede cykler i cykelstativet foran deres hovedbygning. Det er beboerne 

fra Signalgården, som bruger cykelstativet.  Cykelstativet er forbeholdt 

for de boende på Plejecenteret CAS, deres gæster samt personalet. 

OPSUMMERING AF ÆNDRING VEDR. PARKERINGSKORT OG OBSERVATIONSTID  

Bestyrelsen vedtog den 4/11/2015, at alle hustande får 1 stk. Parkeringskort. Dem der har flere biler, skal 

fremvise registreringsattester, for at få parkeringskort nr. 2. 

Parkeringspladsen er forbeholdt Signalgårdens beboere og deres gæster. Parkeringskort må ikke lejes/

lånes ud. 

Observationstiden på parkeringspladsen er ændret fra 3 min til 10 min, pr 8/1/2016 

SIGNALGÅRDEN HAR OPSAGT AFTALEN 

MED CAS OM UDLÅN AF PARKERINGS-

PLADSER  

Signalgårdens aftale om udlån af p-pladser på modsat side af brandvejen – ned mod udkørslen – er 

blevet opsagt pr. 1/6/2016. CAS har fået besked pr brev og mail. 

CAS er ligeledes blevet orienteret om, at de ikke længere kan benytte vores handicap p-pladser. De 

er forbeholdt Signalgårdens gæster og beboere. 



SOMMEREN ER PÅ VEJ 

Så er sommeren godt på vej og det gode vejr er her. Så det er 
tid til og nyde vejret og hygge i det dejlige vejr. 
 
Sidste sommer blev der indkøbt og opsat 2 murede grill i går-
den. 
 
De står der permanent, så de kan blive brugt til diverse arran-
gementer i Signalgården, samt til brug for de beboere der 
måtte ønske det. 
 
Afdelingen har 1 grill rist til hver grill, som det er muligt at lå-
ne, ved udlån kontakt bestyrelsen på kontakt@signalgården.dk 

SOMMERFEST I SIGNALGÅRDEN 2016 

Igen i år vil aktivitetsgruppen afholde den årlige sommerfest i vores store party 

telt i gården. 

Det bliver den 13. August fra engang om eftermiddagen for børn og andre lege-

syge og ved 17/18-tiden for de voksne der ikke gider dyste. Der vil være live 

musik og grillen bliver tændt. Aktivitetsgruppen laver salater og sørger for drik-

kevarer til en billig penge så det eneste du / I skal tage med er kødet til at grille 

samt bestik. Nærmere program følger – men SÆT X I KALENDEREN! 

ALLE ØNSKES EN GOD SOMMER 

BESTYRELSEN KUNNE GODT TÆNKE SIG AT FÅ BEBOERNES 

TELEFONNUMRE  

I tilfælde af nødsituationer som brand, alarmer der er gået i gang, indbrud, vandska-
der m.m. ville det være en STOR hjælp med mindst 1 telefon nr. pr. husstand. Send 
meget gerne jeres numre til Infogruppen kontaktinfo@signalgaarden.dk Det er natur-
ligvis frivilligt og numrene vil blive opbevaret sikkert. 
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