
GAMLE BATTERIER OG SPAREPÆRE. 
Der er opstillet minicontainer følgende steder: 
Blok 1 ved aviscontainerne i kælderen. 
Blok 2 i skralderummet ved nr. 2 
Blok 3 i skralderummet ved nr. 10 
Blok 4 ved nr. 21, 29 og 35 
Blok 5 i kældergangen ved nr. 15 
 
VAGTTELEFON. 
Udenfor normal arbejdstid kan døgnvagten tilkaldes til uopsættelige opgaver, dvs. 
elevatorstop, rørbrud m.m.  
Vagten kan afvise opkald, hvis det vurderes, at kunne vente, til førstkommende 
hverdag.  
Vi skal gøre opmærksom på, at der kun kan ringes til vagttelefonen efter normal 
arbejdstid  

 
man-torsdag efter kl. 15 

fredag efter kl. 13 
lørdag - søndag hele døgnet 

VAGTTELEFON 27260709 
KUN UOPSÆTTELIGE HENVENDELSER 

 
 
 
I dagtimerne henvises til inspektørkontoret tlf.45 42 13 88, udenfor kontortid kan 
der indtales en besked på telefon- svarer og vi kontakter dig hurtigst muligt, eller 
prøv varmecentralen tlf.45 42 22 04. 
E-mail: vejlesoparken@mail.dk 
Den nye hjemmeside: www.vejlesoeparken.dk 

 
 

Med venlig hilsen 
Hans Kramer 

 

VEJLESØPARKEN 
Sommer information 2017 

 

 
 

 
Åbningstider i ferieperioden: 

 
Ejendomskontoret har i tiden 

Fra og med 26/6 2017 til og med 11/8 2017 
Åbent tirsdag og torsdag mel. kl. 8-9 og 17-18. 

Vi ønsker jer en god sommer 



 
I SOMMER INFORMATION 2017 vil vi erindre om følgende punkter. 
 
TERRASSER. 
Vær opmærksom på om træer og planter i kasserne, nu er blevet så store, at de 
hænger udover kanten, og derved kan generer underboen med nedfaldende 
blade, grannåle eller fugle- ekskrementer. 
VIGTIGT. Det er absolut nødvendigt, mindst en gang om året, at rense 
afløbsrenden og afløbsristen på terrassen, for at undgå tilstopning, 
oversvømmelse og vandskader.  
 
AFFALD 
Køkkenaffald skal indpakkes og smides i skakten. Har du nydt fisk og skalddyr, så 
kom affaldet i en dobbelt affaldspose som lukkes godt. 
 
SMID IKKE PIZZAKASSER I SKAKTEN, de sætter sig fast i 
skaktrøret, tøm dem for madrester og læg dem i kasserne i kælderen. 
Containerne i bunden af skakten er til husholdningsaffald, og må kun betjenes af 
personalet. Der bliver desværre lagt en del andet affald i som ikke hører hjemme 
i husholdningsaffaldet. Det medfører ekstra arbejde med at sorterer. 
 
Tomme flasker, glas og aviser lægges i kasserne i kælderen. 
 
Batterier og elpærer, se bagsiden. 

 
STORSKRALD 
Alt andet affald herunder møbler, indbo, papkasser, affaldssække m.m. må 
ikke stilles i kælderen, men skal bringes til varmecentralen og lægges på vognen 
ved bilvaskepladsen, eller henvend dig til personalet, hvis der er åbent. 
Aflæsning af storskrald er kun for Vejlesøparkens beboer.  
 
PETANQUEBANEN. 
Husk at bruge banen, den ligge ved nr. 5 
 
BOREHAMMER 
Skal du have sat billeder og lamper op, er det muligt at låne en borehammer på 
ejendomskontoret. 
 
 
 

 
FODRING AF FUGLE. 
Det er ikke tilladt at fodre fugle på altanerne og terrasserne. 
Mange er plaget af mus i lejlighederne, selv på 4.- 5. sal kan der forekomme 
mus. 
Kast ikke brød og madrester ud over altanen, dette tiltrækker rotter og andre 
skadedyr. 
Smid ikke jord, potter og andet affald udover altanen 

 
HUNDE. 
Hunde må KUN luftes i skoven, ikke imellem og omkring blokkene. 
Medbring altid en plastpose, for en sikkerheds skyld.  
SMID IKKE HUNDEPOSEN I SKOVEN – BRUG EN AF DE MANGE 
SKRALDESPANDE I OMRÅDET. 
 
DYNELUFTNING 
Hæng ikke dyner og sengetøj ud af vinduerne. 
Luftning og/eller tørring af tøj må kun finde sted under brystningshøjde, så det 
ikke kan ses udefra.  
 
NABO HJÆLP 
Fortæl din nabo når du tager på ferie. 
Meddel også ejendomskontoret, når du er bortrejst, vi vil også meget gerne 
have telefonnr. til en kontaktperson, der har en nøgle. 
 
HJEMMESIDEN 
Vejlesøparken har fået ny hjemmeside. Her finder du nyheder, referater, 
praktiske råd og vejledning. 
Husorden og skovplanen m.m. kan downloades.  
Se om selskabslokalet er ledigt og reserve det online. 
Bliv løbende orienteret få de seneste nyheder, tilmeld dig NYHEDSBREVET 
www.vejlesoeparken.dk 
 
GRILL PÅ ALTAN OG TERRASSE. 
Brug kun gasgrill for at undgå lugtgener ved optænding. 
 
PARKERING. 
Parkering på boligvejene og asfaltvejen er forbudt. 
AF- OG PÅLÆSNING ER TILLADT MAX. 15 MIN.  




