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Efterår 2022 

Nyt fra bestyrelsen:  

Velkommen til nye beboere ☺  

 

Den 20. september var der beboermøde i afd. 17. 20 boliger var repræsenteret. Dejligt så 

mange beboere kom til  mødet. Direktør i AAB Michael Kornager gav en god gennemgang af 

budgettet for 2023, som giver en huslejeforhøjelse. Michael Kornager orienterede 

endvidere om handlingsplanen for Søparken og Højgårdsparken 

2 bestyrelsesmedlemmer (Ulla og Karna) var på valg – de blev genvalgt. Bestyrelsen fik 2 

nye suppleanter. Det er Diana Connett og Anne Grethe Hansen, som begge er fra Søparken. 

Ny oversigt bliver hængt op i alle udhængs skabene og i vaskeriet. 

Bestyrelsen består af følgende: Ulla Hald tlf. 2783 9794, Ole Viborg tlf. 2246 1996, Karna W. 

Johansen tlf. 2848 1164, Asta Clausen tlf. 2083 4773, Edle Jensen tlf. 6120 9543, 

suppleanter Diana Connett 3062 1266 og Anne Grethe Hansen  

 

Under eventuelt spurgte en beboer om rensning af tag, da der lå meget mos, som faldt ned. 

Der blev også spurgt, om p-båsene kunne blive malet op. Der var ønske om bedre 

legepladser og forslag til bestyrelsen om at hejse flag på flagdage. Alle punkter vil blive 

taget op på kommende bestyrelsesmøder. 

Referat fra beboermødet ligger på AAB`s hjemmeside www.aabvarde.dk/afdelinger/0117 

Nyt fra afdelingen,  hvor referater fra bestyrelsesmøderne også ligger. 

Da jeg (Karna) er suppleant i organisationsbestyrelsen, kan i på dette link læse om, hvad der 

sker. 

https://aabvarde.dk/menu/om-boligforeningen#anchor-node-728 

 

http://www.aabvarde.dk/afdelinger/0117
https://aabvarde.dk/menu/om-boligforeningen#anchor-node-728
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På hjemmesiden kan du også læse om vores husorden, vedligeholdelsesreglement, om 

råderetten, vaskeriet og dagsorden/referater fra vores bestyrelsesmøder samt 

afdelingsmøderne. I vores husorden står der bl.a. om husdyrhold og reglerne for disse. 

Elpriser – jeg var en af dem, som kiggede på en app på telefonen for at se, hvornår el-prisen 

var billig. Jeg kontaktede Norlys og fandt ud af, at jeg har en fastprisaftale, så jeg sparer ikke 

èn eneste øre på at bruge strøm på tidspunkter, hvor strømmen er billig. Ved en sådan 

aftale betaler jeg nemlig den samme pris altid. Jeg kan kun spare penge ved at skære ned 

på strømforbruget. Tjek din/jeres aftale hos din/jeres netudbyder for flere oplysninger. 

 

Socialt samvær i Afd. 17 

      Grillfesten blev aflyst, og det viste sig, at der var oplyst et forkert mobil 

nr. til Karna, så nogle tilmeldinger kom ikke frem.  

Nogle beboere lavede en lille grillfest. Har beklaget fejlen på facebook og til mødet. 

 

 Julehygge i november som sidste år. Vi vil spørge beboerne (ved separat skrivelse) 

om deres syn på det, da alle jo skal spare på strømmen.  

 Julehyggen sker lørdag d. 19. november i garagen Søparken 78 kl. 14 – 17. Der bydes på 

gløgg, æbleskiver, kaffe og sodavand til børnene. Indbydelse bliver omdelt. Glæder os til at 

se jer. Tilmeldingsfrist bliver mandag d. 14. november. 

Andre orienteringer: 

 Efteråret/vinter - der er flere mørke timer både morgen og aften. Derfor skal vi 

huske lys på cyklen og bilen – både foran og bagpå. 

 Det er meget svært at se gående i mørkt tøj i mørket,  så reflekser er en rigtig god ting – 

også til dem på fire ben – og HUSK at samle op efter din hund, for den er også svær at se i 

mørket. 
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Der er salt i vores fælles garage med nr. 16 (som ligger ved Søparken 86), hvor du kan hente 

en sæk på 15 kilo til at strø ud på området fra din hoveddør til sti (her har du selv pligt til at 

rydde. Hoveddørsnøglen passer til garagen. 

Firmaet Hede Danmark sørger for snerydningen og glatførebekæmpelse på stier og veje i 

vores område.  Det sker efter behov.  

Kør forsigtigt i vores områder og pas godt på hinanden – især børnene. De tænker ikke altid 

over, at det er mørkt. 

Renovation – de bliver tømt fredag i lige uger.  

 

     Der hænger en hjertestarter ved vaskeriet i Søparken 

 

Garage/carport: ønsker du en garage eller carport, kan du skrive dig op ved at kontakte 

udlejningen, så du kan komme på venteliste – hver garage og carport har et nr. så ønsker du 

en bestemt, så oplys gerne dette, når du skriver dig op. 

Udvendig vandhane: HUSK at lukke for denne, før frosten kommer. Vejledning står på 

døren inde i skuret.  

Vaskeriet: Det ligger ved siden af garagen Søparken 78. Det indeholder 2 alm. 

vaskemaskiner, 1 større og 2 tørretumblere samt 1 rulle.  

 

Har du ønsker eller ideer til, hvad der skal ske i vores afdeling, så kontakt et 

bestyrelsesmedlem, og vi kigger på det. 

Har du noget, som du syntes bør skrives/orienteres om i Park-nyt, er du velkommen til at 

kontakte redaktøren eller et bestyrelsesmedlem. 

På hjemmesiden www.aabvarde.dk/afdelinger/0117 kan man læse om vores afdeling. Her 

står regler for husdyrhold, husorden og vedligeholdelse. 

 

Hvis man er på facebook, kan man tilmelde sig gruppen ”Søparken og Højgårdsparken AAB 

Varde afd. 17”. Det er en lukket gruppe og administreres af 2 medlemmer fra bestyrelsen. 

Her lægger bestyrelsen nyheder og orienteringer.  Du slettes igen, når du fraflytter.  

http://www.aabvarde.dk/afdelinger/0117

