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   23-01-2023
   Ref.nr. 01 11 /MS/MK 
 

Til beboerne Egernvej 39 -45 
 

I sidste uge var I alle inviteret til møde om, hvordan vi undgår at kælderen igen 
oversvømmes. Desværre deltog der kun beboere fra 5 lejligheder. Oversvømmelsen 
i kælderen skyldtes den store mængde regnvand, som på grund af en forstoppelse i 
brønden ikke kunne ledes bort. Forstoppelsen var forårsaget af, at forkerte ting er 
blevet smidt i toiletterne.  
Derfor vil jeg lige fortælle, hvad I skal være meget opmærksomme på.  
 
I toilettet må der KUN komme toiletpapir, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Alt andet skal smides ud i skraldespandene 
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I kælderen vil de store branddøre, som blev ødelagt af vandet, blive udskiftet inden 
længe. Samtidig er toilettet i kælderen blevet lukket af, så der ikke smides ting ud af 
den vej.  
For at sikre en hurtig udtørring af hele kælderen og af alle rummene, så opfordres I 
hver især til at få aftørret og evt flyttet jeres ting i kælderrummene og samtidig 
fjerne de plader, I har sat på dørene. God ventilation er den bedste måde at holde 
kælderen tør og lugtfri.  
På mødet kunne vi forstå, at der desværre er beboere, der ikke har en 
indboforsikring. Det betyder at disse beboere desværre selv må betale for evt. 
ødelagte ejendele, som var i kælderrummet. Boligforeningen skal opfordre til, at I 
alle har en indboforsikring, som i tilfælde af brand, tyveri vejr- eller vandskade 
dækker alle de ejendele, som findes fast i lejligheden, og som ikke tilhører 
boligforeningen. Boligforeningen kan kun tegne forsikring i forhold til bygningen og 
de ting, som tilhører boligforeningen, herunder glas/vinduer og toiletkummer.  
Hvis I har spørgsmål så ring eller skriv til vores driftskontor.  
 

Tlf. 75221112 – tast 2 (mellem 8 og 12) eller mail drift@aabvarde.dk 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING 
 
 
 


