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Hold øje med naboens lejlighed 

Lige om lidt er det jul og mange af os tager af sted på juleferie. Hjælp hinanden, bed naboen om 
at holde øje med din lejlighed, og lav måske en aftale om at fjerne sne. Kig også forbi 
postkasserne - er der reklamer der ikke er skubbet helt ind, så gør lige det. Det er ting der er med 
til at få det til at ligne, at der er nogen hjemme.  



 



Snerydningsplan 

Oprydningsgruppen har lavet en ny snerydningsplan. Alle beboere har et ansvar og en opgave, så 
læs bare videre. 

De seneste dages store mængder sne har fået enkelte beboere ud med vanter og sneskovle, men 
nu skal alle beboere gøre en indsats for, at vi her i Signalgården holder fællesarealerne ryddet for 
sne. 

Som tidligere rydder 1. sals beboere egne svalegange plus egne trapper og beboere i stueetager 
rydder foran egen lejlighed - både til gård og gade. Der saltes/gruses efter rydning overalt dog 
KUN i stueplan. 

Her ud over har hver blok fået tildelt et fællesområde, som skal holdes fri for sne – se tegning. 

135-137 rydder plads 1 samt skralderummet  
139 rydder plads 2 
141-143 rydder plads 3 
145-147 rydder plads 4    

3B tager parkeringspladsen 

Oprydningsgruppen foreslår, at hver blok koordinerer indsatsen og aftaler tidspunkter, så der altid 
er ryddet.  
Der er skovle, koste m.m. i trapperummene, og indtil der er indkøbt grus, skal der saltes efter 
endt rydning.  

Hent sneplanen som en pdf her 

Hjemmesiden er i trygge hænder 

Infogruppen og et par stykker fra bestyrelsen har lige været på kursus for at lære at redigere 
hjemmesiden. Så nu skal vi i gang med at organisere indholdet og sørge for at vi kan finde 

relevante oplysninger. Er der noget du mangler på hjemmesiden – så sig endelig til.  
 

 

http://signalgaarden.3b.dk/files/afdelinger/signalgaarden/Infogruppe/signal-sne.pdf

