
Refr. møde i afd.5 3. maj kl. 18.30 Gildesalen 26. 
Tilstede: Jytte, Conni, Martin, Kurt, Keld og Bente 
Afbud Jeanette, som vi ønsker god bedring. 
Dejligt igen at kunne mødes.  
 
Vi har indflytning 

01-06-2021 
Lejemål: Hjejlevej 29 1 th, 
 
 
Landsbyggefonden kommer på besøg i afdelingen den tirsdag 

den 8. juni 2021 ca. kl. 13.30-15.00. 
Jytte, Conni, Martin, Kurt, Keld og Bente.  

Mødested Uden for Gildesalen nr. 29. 
 
Orientering om Brug af Akuttelefon 8.4.2021 
Opgang 28 Hjejlevej mistede strømmen sent i går aftes, og ingen af os kunne finde ud af hvorfor.  
Elektrikeren kom, målte at der ikke var strøm, og ser så at alle vores lejligheder var slået fra på den øverste 
sorte knap. Som han fortalte os, det kan kun ske manuelt. Og det er alene opgang 28 og 30 som har adgang 
til målerrummet. 
 
Musik mod ensomhed med De Go’e Gamle 
Silkeborg Boligselskab har fået bevilliget penge til musik i lokalområder. 
Det betyder at vi den 18. juni kl. 16.30 laver koncert på Lokalbrugens P-plads. 
Omtale og invitation sendes ud via kontoret. 
 
Keld har optaget et par rotter som løb forvildet rundt. Derfor husk intet affald eller fodring  
 
Martin vedr. banevognssalg. En langvarig sag, og husk at en klage skal være underskrevet af alle de der 
klager med navn og husnr. Administrationen har været og er inde over.  
Efter vores kælderoprydning blev det også meddelt beboerne, at effekter der står i fællesarealer, eller som 
ikke hører til i barnevognsrum, vil blive fjernet. Kurt Nielsen har ansvar for at der hurtigt følges op.  
 
Madaffald på græsplænen. Det er i fællesskab vi kan være med til at holde området pænt. Madaffald skal 
ikke smides ud på græsplæner, og dermed fodre forskellige skadedyr. Det skal i grønt affald. Kontoret 
bedes sende brev ud om dette til opgangene 18-20 & 22, og 17-19-21-23-25-27.  
 
Underskriftindsamling i opgang 30 pga. nabogener. Sagen overdrages til kontoret. 
 
Pergola ved nr. 19 er i stykker.  Bedes udbedret så der ikke sker yderligere skader. 
 
Batteribokse ved de nye affaldsøer. Hvornår kommer de? 
 
Stålhegn og låge ved storskrald, hvornår går arbejdet i gang. 
 
Knallertkørsel mellem boligblokkene. Der køres stærkt og de larmer, især området ved nr. 13 og frem er 
udfordret, efter at Hjejlevej er blevet en lukket vej. Lad os hjælpes ad med at gøre boligvejen tryg for både 
børn og voksne. 
 
Refr.  Bente 



 
 
 


