
 
 

Kære nye beboer 
  

Velkommen til Signalgården 
 

Bestyrelsen byder jer velkommen til Signalgården.  

 

Vi håber I bliver lige så glade for at bo her, som vi er.  

Signalgården er en almenbolig+ forening som består af 53 lejemål. 

 

Almenbolig+ 
At bo i en Almenbolig+ forening stiller krav til jer som beboere.  

 

I skal som beboere være indstillet på at få hverdagen til at fungere, dvs. I skal sammen med de andre 
beboere sørge for, der bliver slået græs, klippet hæk, fejet og ryddet sne m.m. 

 

Det indgår også i konceptet, at kommunikationen mellem boligorganisationen og beboerne foregår 
elektronisk.  

 

Som forening holder vi selv beboermøder og skriver referater osv. Det betyder, at det er vigtigt altid 
at orientere os, hvis I får en ny mailadresse.  

Det er vigtigt at vi får jeres mailadresse, I bedes derfor sende jeres mailadresse til bestyrelsen på følgende 
mailadresse: kontakt@signalgaarden.dk 

 

Arbejdsgrupper: 
I Signalgården har vi organiseret os med følgende arbejdsgrupper:  

 

Grøngruppe: 
Grøn gruppe sørger for de grønne områder i Signalgården. Blandt gruppens opgaver er: 

 Opsamle løv 

 Fjerne ukrudt 

 Slå græs 

 Klippe hække 

 Pleje og beskære buske og træer 

 Nyplantning 

 Vande områdets planter 

 

Renholdelsesgruppe:  
Renholdelsesgruppen sørger for at opsamle affald, papir, cigaretskodder og andet der ligger og flyder på 
vores område, fejning, afvaskning af graffiti mm. 

 

Aktivitetsgruppe: 
Aktivitetsgruppen arrangerer hvert år: 

 Fastelavnsfest for Signalgårdens børn og bagekonkurrence for deres forældre - afholdes i 
februar/marts 

 Sommerfest med aktiviteter - afholdes i sommeren/sensommeren  



 
 

 Halloween - afholdes i oktober 

 Juletræet tændes i gården - afholdes i november/december 

 

Aktivitetsgruppen står også for andre mere spontane arrangementer enten på eget eller andre beboeres 
initiativ - som f.eks. loppemarked.  

Det er en forudsætning for at gennemføre arrangementer, at der er en rimelig tilmelding. 

 

Infogruppe:  
Infogruppen står for information og IT i Signalgården. Blandt infogruppens opgaver er: 

 Afdelingens hjemmeside 

 Nyhedsbreve 

 Maillister over alle beboere 

 Support for afdelingsbestyrelsen (mailsystemer, hjemmeside og lignende) 

 

Hvilken gruppe er jeres bolig tilknyttet:  

I er tilknyttet                                   , i vil modtage en arbejdsplan/beskrivelse fra gruppen, i bedes derfor 
også sende jeres mailadresse til: kontaktinfo@signalgaarden.dk så sørger de for at få sat jer på vores maili 
liste. 

 

www.signalgaarden.dk 

Hjemmesiden indeholder en masse praktisk information om bl.a. vores husorden, parkering, tv/internet 
udbydere, affaldshåndtering, arbejdsgrupper og andre vigtige oplysninger.  

Her kan du også finde kontaktoplysninger på bestyrelsen samt de forskelige arbejdsgrupper.  

 

Facebook 
Der er fra beboernes side oprettet en facebook side der hedder signalgården, det er et lukket forum og det er 
op til hver enkelt beboer om de har lyst til at deltage i gruppen.  

Gruppen bruges til social kontakt mellem beboerne.  

Alt officiel information vil altid blive sendt på mail og al kontakt til bestyrelsen skal også foregå via mail. 

 

Gården og fællesarealer  
Hele området er fælles for alle beboere, vedligeholdelse af de grønne arealer varetages af grøn gruppe og 
renholdelsen af renholdelsesgruppen.  

 

Det er dog vores fælles ansvar at holde ro og orden i gården og på vores fælles arealer. 

 

Et par gange om året har vi fælles arbejdsweekend, hvor vi sammen rydder op og vedligeholder vores 
områder. Det er som regel meget hyggeligt og en rigtig god måde at lære naboerne bedre at kende. 

 

Der er også fælles arrangementer som varetages af aktivitetsgruppen.  

Der bliver sendt mail ud til alle med arrangementerne. 

 

Så endnu en gang velkommen til Signalgården! 
 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen 

kontakt@signalgaarden.dk 

mailto:kontaktinfo@signalgaarden.dk
http://www.signalgaarden.dk/


 
 

 


