
 

 

Velkommen til  
NordParken 

Afdelingsbestyrelsen i NordParken vil med denne folder gerne byde dig velkommen som ny lejer. 

 

Nordparken består af 379 lejemål. Derfor er vi mange mennesker, der skal  

trives sammen. Det betyder, at vi er nødt til at have nogle færdselsregler. Men det betyder heldigvis også, at vi 
har nogle muligheder - både sammen og hver for sig. 

 

Reglerne vedtager vi i form af en Husorden på det årlige afdelingsmøde. Her behandler vi også afdelingens 

økonomi og vedligeholdelse. Desuden vælges medlemmer til afdelingsbestyrelsen, der er vore tillidsfolk i det 

daglige. 

 

Mulighederne er alt det, vi kan sammen. Vi har de grønne områder som børn og voksne er velkomne til at 

bruge. Der er legepladser for de mindste  -  boldbaner til de større og hyggepladser til forældrene. Brug 

mulighederne  -  og giv en hånd med, så der bliver ved med at være lige så pænt som i dag. 

 

Hvis I skal holde børnefødselsdag eller f. eks. mødes i kortklubben, så tilbyder vi to gratis mødelokaler, der kan 

lånes af lejere i NordParken. Og hvis du synes, andre skal vide, der fejres fødselsdag, så kan du få flaget til 

tops i en afdelingens tre flagstænger! 

 

Flag til nr.1 — ring til afdelingen tlf. 42 56 19 42 

Flag til nr.2 — ring til Danny tlf. 51 27 60 32  

Flag til nr.3 — ring til Susan Kofod tlf. 27 63 86 36 

 
 

Gæsteværelser 

NordParken råder over to gæsteværelser der kan lånes prisen er 150 kr. pr. døgn for alle tilknyttet Bo42. 

Værelserne er beregnet til familie og venner på besøg. De er udstyret med badeværelse, to senge, bord og 

stole. Der er ikke køkken, men en EL-kedel til en kop kaffe. 

Sengelinned og håndklæder medbringes.  

Henvendelse til tlf. 42 56 19 42. 

 
 

Mødelokaler 

Vi råder over to mødelokaler i NordParken - 5éren og 10éren.  

Lokalerne kan frit lånes af alle lejere i Nordparken.  Du rydder selv op og sørger for, at der er pænt til den 

næste, der skal bruge lokalet. Lokalerne skal være rengjort og forladt kl. 22.00 søndag til torsdag og kl. 24.00 

fredag og lørdag i henhold til husordenen.  

Lån sker efter først-til-mølle princippet. 

Vedr. 5éren: Ring tlf. 42 56 19 42. Vedr. 10éren: tlf. 27 63 86 36. 

 

Værksted i afd. 10  

I 2015 fik vi ryddet op i det lille værksted i afd. 10. Rummet kan bruges til mindre reperationer af fx cykler. 

Husk at efterlade rummet pænt op ryddet til den næste. 

Nøgle til lokalet kan lånes ved henvendelse til Ole Green eller Hans Peter fra afd. bestyrelsen eller til 

ejendomskontoret på Slåenvej.  

 

 

Afdelingsbestyrelse 

Ejvind Møller, Gartnervangen 38 st.             Tlf.42 19 83 08  

Hjørdis Tranberg, Thorkildsvej 39, st. th. tlf. 20 56 27 57 

Anne Grete Jensen, Thorkildsvej 35, st. th. tlf. 21 45 58 06 

Jakob Lund Madsen, Slåenvej 10,2                    tlf. 20 86 42 20                   

Ole Green Slåenvej 14, 1                                      tlf. 30 34 44 54 


