
Nyt fra afdelingsbestyrelsen 
 

Containergården: 
Bestyrelsen har i samarbejde med ejendomskontoret lavet en bytte/låne station, det er 
meningen at det som bliver smidt og godt kan genbruges kan sættes på de ny opsatte 
hylder så andre kan få glæde af det. En gang om måneden vil ejendomsfunktionærerne 
rydde op så der kan sættes nyt op. Projektet vil være et forsøg, kører det fornuftigt efter 
1 årstid vil det forsætte. 
 
Brande: 
Der har igennem det sidste stykke tid været en del container brande, samt hærværk i 
vores område, vi vil gerne opfordre alle til at være ekstra opmærksomme og kontakte 
politiet hvis i ser noget, der virker mistænksomt.  
 
IT-udvalget: 
I bestyrelsen er der en gruppe som arbejder med IT/TV, for en del år siden blev der på 
beboermøde nedsat en arbejdsgruppe som de sidste par år ikke rigtig har fungeret. 
Derfor vil vi gerne opfordre til at man melder sig for at være med til at opstarte en ny 
gruppe. Henvend dig på bestyrelsens kontor eller send en mail til os med dit navn og 
telefonnr.   
 
Gavlisoleringen: 
Det blev Enemærke og Petersen som fik opgaven,. Der forventes opstart lige efter 
påske. Der kommer en informationsskrivelse ud med alle vigtige oplysninger.  
 
Opgange: 

Det er blevet besluttet på bestyrelsesmødet at beboerne skal have mulighed for 
udsmykning og brug af opgange. 
For at give en styrkelse af opgangenes miljø og sammenholdet i opgangene. 
Regler for udsmykning og brug af opgange kan ses i informationsskab ved 
bestyrelseslokalet.  
 
 

Bestyrelsen: Bestyrelsen holder møde den 2. torsdag i hver måned fra kl. 19.00  
(juli og december undtaget). Personlig henvendelse til bestyrelsen kan ske fra 
kl. 18:30-19.00 ellers lægges breve til bestyrelsen i postkassen ved bestyrelseslokalet 
Rugvænget 31. Mail: afd.best@klbn.dk 
Referater fra bestyrelsesmøder kan ses på Almenbo's hjemmeside, www.almenbo.dk  
 
 

Venlig hilsen  

 

Afdelingsbestyrelsen 

Kirstinelund – Afdelingsbestyrelsen 

Rugvænget 31 st. – 2750 Ballerup  


