
Velkommen til Søndergården. 

Afdelingsbestyrelsen vil med denne flyer gerne byde dig velkommen som ny lejer. 

Beboersammensætningen i Søndergården er meget forskellig, og da vi gerne skal 

kunne leve og trives sammen, er det nødvendigt med nogle enkle fælles regler. 

Dem kan du læse om i Husorden.  

En gang om året afholder vi et ordinært afdelings møde, hvor vi på god 

demokratisk vis stemmer om forelagte ændringer af Husorden og vælger en 

afdelingsbestyrelse, der i det daglige fungerer som vores tillidsfolk. På mødet 

behandler vi også afdelingens økonomi og større vedligeholdelser. 

Søndergården råder over et gæsteværelse og et selskabslokale. Her er fine 

muligheder, hvis du venter overnattende gæster eller skal holde en fest. For 

yderligere info, se Folderen. 

Bag langhuset  i Lodsstræde har vi et fællesareal med borde og bænke  samt en 

stor grill, der frit må benyttes af Bo42 beboere. Husk bare at rydde op efter dig! 

Samme sted er en tilgroet petanquebane, som Bo42 dog gerne genetablerer, hvis 

en gruppe beboere har et oprigtigt ønske om at benytte den jævnligt. Vi gør 

opmærksom på, at hvis du kommer med forslag til aktiviteter, hvad du er meget 

velkommen til, så forventes det selvfølgelig, at du er indstillet på selv at gøre en 

indsats for at få det til at køre. 

På vestsiden af langhuset finder du Hjertestarteren. Samme sted er 

Udhængsskabet, hvor aktuelle meddelelser slås op. 

Vi har en ganske favorabel aftale med Eriks Ejendomsservice om Gartnerhjælp. 

(se opslaget i Udhængsskabet). 

Mellem Bådsmandsstræde og Styrmandsstræde er Legepladsen, der er indrettet 

med et faldvenligt underlag.  

Husk at du altid kan gå ind på Bo42s hjemmeside og se, hvem der sidder i din 

afdelingsbestyrelse, og i det hele taget følge med i, hvad der sker i afdelingerne. 

Enten du ønsker at være dig selv i dit private haveområde, eller du trives bedst 

med nære sociale kontakter, så er Søndergården et godt sted at bo. Der er heller 

ikke langt til vand og skov, og vi er omgivet af et righoldigt net af stier og veje til 

gå/løbe-ture, og til at lufte hunden. 

Vi håber, du vil finde dig rigtig godt tilrette her i Søndergården. 

Med venlig hilsen                Afdelingsbestyrelsen 


