
Velkommen til NORDPARKEN

Afdelingsbestyrelsen i NordParken vil med denne folder gerne byde dig velkommen som ny lejer.

Nordparken består af 379 lejemål. Derfor er vi mange mennesker der skal trives sammen.
Det betyder at vi er nødt til at have nogle fælles regler. Men det betyder heldigvis også at vi
har nogle 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, 
de er vore tillidsfolk i det daglige.

Mulighederne er alt det vi kan sammen. Vi har grønne områder hvor børn og voksne er velkommen
til at benytte disse. Legeplads - boldbaner og hygge pladser til de voksne. Scenen med udekøkken
som kan lånes efter aftale eks. til fødselsdage eller lignende. Der forefindes også en lille bålplads.
Væksthuse og højbeder hvor vi sammen planter og vedligeholder bedene.
Brug mulighederne - giv en hånd med så vi sammen kan holde det pænt.

Hvis der skal holdes fest eller fødselsdag kan der lånes flag, hvis du syntes at flaget skal til tops  i
en af afdelingens tre flagstænger!

Flag nr.1 Ring til afdelingen 56 Tlf: 42561942
Flag nr 2 Kontakt Danny   7 Tlf: 51276032
Flag nr. 3 Kontakt Susan 10 Tlf. 27638636

Gæsteværelser
Nordparken råder over to gæsteværelser der kan lånes for 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 El-kedel til kaffe og te.
Sengelinned og håndklæder medbringes.
Henvendelse på Tlf: 42561942.

Mødelokaler
I NordParken rådes der over to lokaler - 5`eren og 10`eren.
Lokalerne lånes frit af alle lejere i NordParken. Oprydning og rengøring sørger låneren for så der
er pænt og til den næste der bruger lokalet.
Lokalerne skal være rengjort og forladt Kl. 22.00 Søndag til Torsdag.
Fredag og Lørdag til Kl. 24.00. Ihenhold til husorden.
Lån sker efter først til mølle princippet.
Vedrørende 5`eren: Ring Tlf: 42561942. Service forefindes.

Værksted i afd.10. Samt afd. 7. I kælderrum.

Der forefindes opsatte grill til fri afbenyttelse.

Afdelingsbestyrelsen:
Formand:  Lene Fassel Thorkildsvej 51 2 sal. 3.

Anne Grethe Jensen. Thorkildsvej 35 st. th.
Freddy Sørensen. Thorkildsvej 65 2 sal. 12
Susan Kofod. Slåenvej 22 1 sal.
Jørn Ole Ipsen. Rosenvej 15 1 sal th.


