
 

 

VAGTTELEFON. 

27260709 
 

Udenfor normal arbejdstid kan døgnvagten tilkaldes til  

uopsættelige opgaver, d.s. 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 vagttele-
fonen efter normal arbejdstid  

man-torsdag efter kl. 15 

fredag efter kl. 13 

lørdag - søndag og helligdage hele døgnet 
 
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 

 
 

 

HJEMMESIDEN 

Tilmeld dig Vejlesøparken´s nyhedsbrev på hjemmesiden: 

www.vejlesoeparken.dk 

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR. 

Ejendomskontoret 

VEJLESØPARKEN 

Juleinformation 

2017 

 

Åbningstider 

Vaskeriet holder åbent alle dag 8-22 

Ejendomskontoret åbningstid mellem jul og nytår  

Torsdag 29. december  

mellem kl 8-9 og 17-18 

Normalt åbningstid igen fra 2. januar 2018 

 



BRUGTE JULETRÆER 

Blok 2-5 brugte juletræer kan smides ud over  

altanen, ned på græsplænen eller bøgehækken. 

Husk at se efter om der er fri bane. 

Blok 1, Juletræer kan stilles imellem glasdørene i gavlene på 

etagerne, hvorfra ejendomsfunktionæren vil fjerne dem. 

SIKRINGER TIL KOMFUR 

HUSK at have reserve sikringer 16 amp til komfuret. 

Vi er ofte ude for, at sikringen til komfuret springer, når  

flæskestegen er i ovnen og de brune kartofler på panden. 

SELV OM VINTEREN ER HÅRD VED FUGLENE 

Er det ikke tilladt at fodre fugle på altanerne og terrasserne. 

Frø og fugleklatter falder ned til din underbo. 

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. 

AFFALDSSKAKTER 

I Blok 1 er der store problemer med affald, ved avis- og flaske-
containerne i kælderen, samt pizzakasser i skakten. 

Vi indskærper derfor nedestående regler, som gælder i alle 
blokke. 

SMID IKKE PIZZAKASSER I SKAKTEN, de sætter sig 
fast i røret. 

 

Tomme flasker, glas og aviser lægges i kasserne i kælderen. Det 
er ikke tilladt at lægge andet affald i kælderen.  

Smid ikke andet affald i aviscontaineren, de er kun til  

AVISER OG REKLAMER 

 
UDLUFTNING AF RADIATORER 

Udluft ALDRIG din radiator selv, vi har desværre haft en større 

vandskade da en udluftningsventil blev fejlbetjent. 

Det er yderst sjældent at der er luft i systemet, så ring altid til 

ejendomskontoret for råd og vejledning, vi kommer gerne og 

hjælper dig med at få varme på. Der skal bruges en specielnøg-

le. 

LUFT ALDRIG DIN RADIATOR UD SELV! 


