
Orientering til beboerne i Karlsgave 

Storskrald. 

Afdelingen er tilmeldt storskraldsordning, hvor der 2 gange årligt vil blive 

afhentet storskrald. Du vil få en seddel i din postkasse med information om 

afhentning af storskrald (forår og efterår) 

Har du yderligere storskrald, skal du selv køre på genbrugspladsen, det 

må ikke sættes nogen steder i bebyggelsen. 

Har du ingen bil, eller anhængertræk på bilen, så spørg evt. en nabo om de 

kan være dig behjælpelig. Har du bil med anhængertræk, kan du låne en 

trailer på ejendomskontoret mod et lille depositum. Traileren må kun 

bruges til dette formål. 

 

Parkering 

Der må kun parkeres i p-båsene. Det er i strid med husordenen at parkere 

andre steder. Dette gælder både dig som lejer, men også dine gæster. I 

yderste konsekvens kan det få følger for dit lejeforhold, hvis dette 

overtrædes. Tænk også over, at udrykningskøretøjer skal kunne færdes 

uhindret på bebyggelsens område.  

En ulovlig parkering kan koste menneskeliv! 

Det er muligt at blive skrevet op til garage (afsnit II) eller carport (afsnit I). 

Der skal du blot henvende dig til administrationskontoret. 

Du må kun parkere i carporten, hvis det er dig der står som lejer af denne. 

Parkeringspladserne i Karlsgave er forbeholdt beboerne.  

Hvis du er bekendt med nogle, der benytter parkeringspladserne, selvom 

ikke er på besøg. Så oplys dem venligst om, at de må finde andet sted at 

parkere, da disse parkeringspladser kun er forbeholdt beboerne og deres 

gæster. 

 

Aflæsning af varer mm 

Hvis du bor i afsnit III og du har haft brug for at læsse varer af tæt ved din 

bolig, så vær opmærksom på, at du ikke må køre langs børnehaven og 

afsnit I, men at der skal bakkes ud, samme vej som du kom ind. 

Ankommer du med Taxa, er det din pligt som beboer, at oplyse det samme 

til chaufføren som derefter kan køre korrekt retur. 

 

Vaskerier 

Husk at aflevere vaskeriet, samt maskinerne, i rengjort stand. 

Vær specielt opmærksom på at rengøre maskinerne efter brug, såfremt du 

har hund eller kat, da der som oftest kan sidde nogle efterladte hår i 

maskinerne. 



Det anbefales, at du selv tager din egen vaskekurv med. Men skulle du 

undtagelsesvis få brug for at låne en af dem der står i vaskeriet, bedes du 

aflevere den med det samme, så dine medbeboere kan bruge den i 

vaskeriet. 

 

Molokker & affaldssortering 

Hvis du oplever at molokkerne er urene (mider eller lignende), så giv 

ejendomskontoret besked, så vil de sørge for rengøring. 

Lejer du fælleshuset, så husk at affaldet ligeledes skal i molokkerne. Bruger 

du de helt store affaldsposer når du holder fest, så kan det være en god ide, 

kun at fylde den halvt (før du skifter til en ny), da posen derved lettere kan 

smides i molokkerne. 

Husk at madaffald og restaffald skal sorteres hver for sig. 

Aviser, ugeblade og reklamer skal i papircontainerne.  

Pap skal lægges i pap-containere, der er opsat i afsnit I og III. 

Flasker og glas skal i glas-containeren. 

Haveaffald skal afleveres på de aftalte pladser. 

 

Leje af beboerlokale eller lån af borehammer 

Kan ske ved henvendelse til:  

Jonna Lundahl Voss 

Skovfogedvænget 6A 

Onsdage mellem 18:30-19:30 

 

Nyttehaver 

Der rådes over 10 nyttehaver, der ligger i afsnit II. Er du interesseret i en 

nyttehave, kan du rette henvendelse til: 

Poul Nielsen 

Skovfogedvænget 57 A 

Tlf. 28 10 07 89 

Er der ingen ledige, kan du blive skrevet på en venteliste. 

 

Bankospil & Cafe 

Der er bankospil i fælleshuset tirsdag i ulige uger. Dørene åbnes kl. 18:00 

og spillet starter kl. 19:00. 

Tirsdag i lige uger er der cafe i fælleshuset fra kl. 14:00. 

Fælleshuset ligger Skovfogedvænget 20. 
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