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Juni 2022 

Velkommen til nye beboere 

Nyt fra AAB:  

Der har været afholdt generalforsamling i AAB.  Jeg (Karna W. Johansen fra Søparken) blev 

valgt som suppleant. Glæder mig til arbejdet.  

Der har været markvandring. Fremover bliver græsset slået hver anden uge i stedet for hver 

uge. Ellers intet at bemærke. 

FERIELUKNING: administrationen på Skansen holder lukket uge 32 og 33. Driften kan 

kontaktes i hele ferieperioden. 

Værktøjskassen – som noget nyt har AAB oprettet en mulighed for at bestille ”en 

hjælpende hånd”. Sedlen vil være en del af Park-nyt, så den kan gemmes. 

Nyt fra bestyrelsen:  

Dagsorden til bestyrelsesmøderne lægges på vores hjemmeside under AAB – det samme 

gælder referatet.  

Containergården er KUN til grønt affald  – ikke til jord. Det skal man selv køre på 

genbrugspladsen. 

Søparken og Højgårdsparken er et lege- og stilleområde. Der er børn, som både cykler og 

går på vejene. Vær opmærksom på dem ☺ 

Trailerparkering – skråt overfor vaskeriet findes en trailerparkering, hvor trailerne skal 

parkeres, så der er bedre plads til bilerne. 

Carport og garage – er du interesseret, så kan du kontakte udlejningen og komme på 

ventelisten. 

Garage nr. 16 (ved Søparken nr. 86) er en fælles garage, hvor hoveddørsnøglen passer til. 

Der står bl.a. nogle græsslåmaskiner, som kan lånes. Se oversigt på side 5. 
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Vi har forskellige ting, som beboerne kan låne. På side 5 i Park-nyt er der en oversigt. 

Der er opsat en ny blomsterkasse under infotavlen, da den gamle desværre er blevet 

ødelagt. Der vil også blive opsat en i Højgårdsparken, når vi finder den rette placering. 

Kasserne er sponseret til afdelingen. 

Ræven er stadig i området, og derfor har vi kontaktet driftchef Carsten for at høre, hvordan 

man forholder sig – ræven kan jo have en smitsom sygdom. 

Vi har fået oplyst, at det skal ske via Skov- og Naturstyrelsen. I den forbindelse skal vi 

kontakte Varde jagtforening, som står for papirarbejde m.m. til styrelsen, og det videre 

forløb afgøres af denne instans, men kræver at den fanges. Dermed ikke sagt at den skal 

aflives.  

For at fange den, skal de bruge et billede. Fælden som sættes op tilses 3 gange dagligt, og 

der er en GPS på fælden, som giver besked til jagtforeningens mobil tlf., hvis og når der 

fanges et dyr. 

Vi gør dette i samarbejde med driften for at sikre beboerne og deres husdyrs sikkerhed. 

Vi afventer og giver besked, når vi ved mere.  

 

 

Socialt samvær i Afd. 17 

Fælles gåture startede igen onsdag d. 27. april kl. 18.30, men der var desværre ikke den 

store interesse, så det stoppede igen. Skal vi starte igen – så giv mig en melding. 

Grillfest holder vi igen i år. Det sker lørdag d. 27. august. Sæt X i kalenderen og deltag i en 

rigtig hyggelig aften. Indbydelsen kommer i postkassen senere. 

Loppemarked - Det sker 3. september. Andre afdelinger i AAB vil også blive inviteret, og vi 

vil lave en lille cafe med kaffe og kage. Mere om dette senere, når indbydelsen kommer i 

postkasserne. 

Julehygge - laver vi igen i år, for det var rigtig hyggeligt sidste år. Det sker lørdag d. 19. 

november – sæt allerede nu et X. Indbydelse kommer senere. 
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Bestyrelsen består af følgende: 

Ulla Hald tlf. 2783 9794, Ole Viborg tlf. 2246 1996, Karna W. Johansen tlf. 2848 1164, 

Kirsten Egeskov tlf. 5194 1613, Asta Clausen tlf. 2083 4773 og suppleant Edle Jensen tlf. 

6120 9543 

 

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

 

Vores facebook-gruppe hedder Søparken og Højgårdsparken AAB Varde afd. 17 

 

 

Bestyrelsen ønsker jer alle en rigtig god sommer 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aabvarde.dk/afdelinger/0117
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Vidste du, at du har følgende tilbud i afdelingen? 

 

- At du kan låne et flag (vi har 3), når du har fødselsdag eller en anden 

mærkedag, hvor du har lyst til at hejse flaget i den flagstang nærmest dig. 

Kontakt Ole Viborg eller Ulla Hald – så laver I en aftale om, hvordan du får 

udleveret og afleveret flaget.  

 Husk at sætte vimplen op igen, når du er færdig med af flage – og aflevere 

flaget tilbage igen. 

 

- At du kan hente vejsalt i garage nr. 16 (ved Søparken 84), når du skal rydde 

sne/glatførebekæmpe ind til din indgang og postkasse. 

- I garagen er der ligeledes en stor trækvogn, der kan lånes til flytning af en 

sofa eller lignende – denne skal bruges for bl.a. at undgå kørsel på vores 

stisystemer, da de ikke er lavet, så de kan holde til tunge køretøjer/biler.  

 

- Der er henholdsvis 2-3 trillebøre til rådighed i Søparken – de står i 

grøntaffaldsområdet, og så står der 2 i Højgårdsparken ved gavlen på nr. 56. 

 

 - Mosfjerner/vertikalskærer uden ledning (som du selv skal sørge for), som du 

kan låne til at ordne mosset i din græsplæne med. Den kan lånes ved 

henvendelse/bestilling hos Ole Viborg eller Ulla Hald. Aflevering aftales 

ligeledes med Ole eller Ulla. 

 

-Hækklipper uden ledning (som du selv skal sørge for). Kontakt Ole Viborg 

eller Ulla Hald – så laver I en aftale om, hvordan du får udleveret og afleveret 

den  

 

 -Har du en trailer – så er der etableret en trailerparkeringsplads nede skråt 

overfor fællesvaskeriet. Denne plads skal benyttes, idet der er hårdt brug for 

de alm. p-pladser til bilerne i afdelingen. 

 

 

Revideret den 13. januar 2021 
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                             Maj 2022 

BEBOERSERVICE ”VÆRKTØJSKASSEN” 

  

Som noget nyt, har vi oprettet mulighed for at bestille ”en hjælpende hånd” til lidt små 

reparationer og andre mindre opgaver i dit hjem, som du ikke selv har mulighed for at gøre. 

 

Det kunne være gardiner, du skal have hængt op, eller en lampe. 

 

Måske skal du have kantet græsplænen af, eller klippet hæk. 

 

Vi tilbyder at udføre helt almindelige hjemlige håndværksopgaver, der IKKE kræver 

autorisation. 

 

Så er dit billede eller hylde faldet ned, så kontakt driftskontoret på 75 22 11 12 tryk 2. Ring 

endelig og hør, om din opgave er noget vi kan og må løse. 

 

Prisen i 2022 er kr. 355,00 pr. time – vi afregner dig pr. påbegyndt kvarter.  

 

Vi opkræver dog ikke for transporttiden. Det er fra vi kommer ind i dit hjem til vi går igen.  

 

Beløbet opkræves på din husleje. 

 

Du kan gøre brug af ovennævnte tilbud så længe din bolig ikke er opsagt, og gælder fra den 

dag du er indflyttet. 

 

Med venlig hilsen 

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING 

 

SKANSEN 8 · 6800 Varde · TLF. 75 22 11 12 tryk 2  
E-mail: drift@aabvarde.dk · www.aabvarde.dk 

Danske Bank: 9670  000311 2187 · CVR. NR. 14 27 88 18 

 


