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Velkommen til 

Lynghøjen 
Afdelingsbestyrelsen i Lynghøjen vil byder dig hermed velkommen som ny nabo!

Vi er i alt 23 lejemål, der skal trives sammen. Det betyder at vi er nødt til at have nogen 
færdselsregler. Men det betyder heldigvis også, at vi har nogen 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 alle er velkommen til at
bruge. Højen er en skøn udsigtspost, hvor både store som små kan nyde udsigten over havet og 
indover lystbådehavnen, mens I sidder på den opsatte bænk. Vil og kan man gå en tur er stien 
langs kystvejen helt unik at gå en tur på – både når solen skinner, blæsten suser over Østersøen
eller om aftenen i solnedgangens skær.
 Brug mulighederne - og giv en hånd med, så der bliver ved med at være lige så pænt som i 
dag.

For tiden arbejdes der på at få nogle boligsociale tiltag op at stå – har du lyst og energi for at 
være med så kontakt afdelingsformanden.

Får du overnattende gæster og ej har plads til dem, så har Nordparken to gæsteværelser på 
Thorkildsvej 37 der kan lånes. Prisen for lån 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 eller the. 
Sengelinned og håndklæder medbringes. For lån henvender man på tlf. 42 56 19 42.

Vi ønsker dig endnu engang hjertelig velkommen her hos os. Har eller får du spørgsmål er du 
altid velkommen til at stille disse til din afdelingsbestyrelse

Afdelingsbestyrelse
Britta Hammer Sonne, afdelingsformand,nr. 43, tlf. 60 92 22 65
Hanne Lindblom i nr.9
Vivi Eriksson i nr.25


