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Nygårdsnyt. 

Omdeles af afdelingsbestyrelsen til samtlige beboere og udkommer 
April, Juni, September og December. Artikler, læserbreve og nyheder 
modtages gerne og sendes til beboerkontorets mailadresse. Du kan og-
så aflevere det i kontortiden eller i vores brevkassen ved selskabsloka-
lerne.  
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Beboerkontoret Højkær 41 B, v. selskabslokalerne. 
Afdelingsbestyrelsen har kontortid sidste mandag i måneden fra 
Kl. 18.00 til 19.00, hvor vi evt. også kan fanges på Tlf.: 3675 7103 
Du er altid velkommen til at sende os en e-mail på adressen: 

beboerkontoret@nygardsparken.dk 
 
Ejendomskontoret Højkær 16, St. Th. 
Kontortid: 
Mandag    17.00 - 18.00 
Tirsdag, onsdag og fredag  09.00 - 10.00 
 
Telefontiden: 
Mandag      16.30 - 17.00 
Tirsdag, onsdag og fredag  08.30 - 09.00 
 
Uden for telefontiden har du mulighed for at indtale besked på telefon-
svareren. Telefonbeskeder aflyttes & prioriteres løbende. 
 
Telefon: 36 75 39 96    
E-mail: ejd.nygardsparken@domea.dk 
Mail beskeder læses & prioriteres løbende. 
 
Har du spørgsmål vedr. husleje eller ønsker at leje carport, trægarage, ga-
rage, plads i den indhegnede p-plads, ekstra loft eller kælderrum skal du 
henvende dig til kundeservice hos Domea.dk på telefon 7664 6464  
eller kundeservice@domea.dk 
 
Hvis du har fejl eller forstyrrelser på afdelingens opsatte antenne, telefon 
eller bredbåndsforbindelse skal du kontakte Dansk Kabel TV på telefon 
6912 1212 
 
Skulle der opstå en akut skade uden for normal arbejdstid, kan du kontak-
te SSG på telefon 7015 3800 

Praktiske informationer 
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Praktiske informationer 

Repræsentantskabet 

Repræsentantskab/generalforsamling varetager boligorganisationens  
overordnede anliggender som fx beslutning om byggepolitik, køb eller 
salg af boligorganisationens ejendomme, godkendelse af boligorganisatio-
nens og afdelingens årsregnskab og godkendelse af boligorganisationens  
vedtægter. 
Formand : Dan Larsen, Højkær 41 

Organisationsbestyrelsen 

Organisationsbestyrelsen har det overordnede ledelsesansvar for  
boligorganisationen og dens afdelinger og er økonomisk og juridisk  
ansvarlig for hele boligorganisationen. Det betyder at ansvaret for driften, 
udlejningen, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og daglig administrati-
on henhører under organisationsbestyrelsen.  
Formand : Dan Larsen, Højkær 41 
Næstformand : Anne Hartvig, Højkær 20 

Afdelingsbestyrelsen 

Afdelingsbestyrelsens vigtigste  
opgave er at sætte sig ind i afdelin-
gens drift og på et afdelingsmøde  
forelægge de andre beboere, hvilke 
arbejder og  aktiviteter afdelingsbe-
styrelsen skønner, bør igangsættes i 
afdelingen. Forslagene skal godkendes 
af afdelingsmødet for at kunne føres 
ud i livet. Når forslagene er vedtaget, skal afdelingsbestyrelsen sikre, at ar-
bejdet bliver udført. 
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Praktiske informationer 

Webansvarlige 

Jeg er den der opdatere og redigere hjemmesiden og info-
kanalen på dit tv. Du er velkommen til at rapportere fejl  
skulle du falde over nogen. 
Adr. : Jon Rønsholt,    Nykær 34 
Mail : webansvarlig@nygardsparken.nu  

Beboerblads redaktør 

Sidder du med en artikel eller et læserbrev, så kan du sende det til mig på 
mail. Du må også godt smide dem i min postkasse eller aflevere det på 
beboerkontoret. 
Adr.  : Jon Rønsholt,   Nykær 34 
Mail : ngn@nygardsparken.nu  

Du kan sende en mail på  
Beboerkontoret@nygardsparken.dk 
eller ringe den sidste mandag i mdr. på telefon 3675 7103 i mellem 18-19 
og booke en tid. 
Formand    : Bent Juncker,   Højkær 28 
Næst formand : Kim Sønderby,  Dalkær 2 
Kasserer  : Lone Winkler,   Højkær 35 
Bestyrelse   : Linda Nielsen,  Dalkær 7 
Bestyrelse   : Helle Jensen,   Dalkær 12 

www.nygardsparken.nu 

Du finder vores hjemmeside på adressen: 

mailto:Beboerkontoret@nygardsparken.dk
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Praktiske informationer 

Akvarieklubben 

I kælderen til Højkær 29, ligger der en akvarieklub, hvor der passes, plejes 
og hygges om en masse forskellige fisk. Har du lyst, så er du velkommen til 
at kigge ned.  

Navn : John Marker,    Højkær 41  

Pensionistklubben 

Vi mødes første onsdag i hver måned, hvor vi spiser og hygger sammen 
nede i selskabslokalerne. Skulle du være pensionist og have lyst til at vide 
mere, så kontakt os via: 
Navn   : Anne Hartvig,   Højkær 20 

Gårdråd 

De 4 gårdråd forsøger at forskønne de lokale områder med alverdens 
planter, for at kunne tiltrække flere beboere ud i den friske luft.  
Alle kan være med. 
Find den du skal kontakte, hvis du vil have indflydelse på din gård. 

Nykær   : Jessie Pollas,   Nykær 38 
     Camilla 

Højkær   : Lizzie Henriksen,  Højkær 41  
     Nanna Groth Jensen 
     Heidi Hecht 
     John Marker 
     Kaj Sandholt 
     Stefanie Milz 

Dalkær   : Ole Jepsen   Dalkær 4 

Lave Højkær : Anne Hartvig,   Højkær 20 

  Her har alle Gårdråd i Nygårdsparken mulighed for at bringe en historie, 
invitation eller et budskab ud til alle beboere i NGP. 

Send jeres indlæg på mail til - ngn@nygardsparken.nu  
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Ejendomskontoret informerer 

  Sidder du med spørgsmål omkring Nygårdsparken, så svarer  
afdelingsbestyrelsen gerne på dine spørgsmål.   

Send os en mail  på beboerkontoret@nygardsparken.dk 

Velkommen til et nyt ansigt blandt de ansatte 

Vi vil gerne byde vores nyansatte ejendomsfunktionær, Kurt rigtig  
hjertelig velkommen til Nygårdsparken. Kurt kommer fra lignende  
stillinger hvor han har arbejdet inden for faget i en årrække. 
 
Vi håber at i alle sammen vil tage rigtig godt imod Kurt når i møder ham 
ude i områderne. 

Ubenyttede cykler, barnevogne m.m. i kældergange i lav husene, gangene 
i stueetagen i højhusene og ved opgange m.m. 

 

Nu går vi i gang med, at afmærke de cykler og barnevogne m.m., som vi  
ikke mener bliver benyttet eller er efterladte. 

De omtalte cykler og barnevogne m.m., bliver afmærket med skilte med  
dato for fjernelse. 

 

Hvis du er ejer eller bruger, af cykler og barnevogne m.m. i de omtalte  
områder, som bliver mærket med et skilt. Skal du fjerne skiltet og aflevere 
det på ejendomskontoret.  

 

I samme omgang vil vi gennemgå kældergange for diverse oplag. 

Hvis der står oplag i kældergangene, bliver det fjernet sammen med even-
tuelle efterladte cykler og barnevogne m.m. 

 

Det er ifølge vores husordenen ikke tilladt, at opbevare oplag i kælder og 
loftgangene.  
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Bedre service med gratis beboer-app  

Du kan benytte en gratis beboer-app, der hedder Min boligservice. Den er 
din nye genvej til at melde fejl og mangler i boligen, få servicemeddelelser 
om ejendommen og se opslag fra naboerne.   

Hvad kan Min boligservice?  

Med Min boligservice bliver det lettere for dig som beboer at:  

* Indmelde fejl/mangler i boligen med fotos taget med mobiltelefonen  

* Få servicemeddelelser fra ejendomskontoret, ex om hvornår vandet er 
lukket   

* Få opslag fra naboer på en digital opslagstavle, hvis man mangler hjælp 
til at få flyttet en sofa, låne en boremaskine eller holde fest på fredag  

Formålet med Min boligservice er at give dig som beboer en bedre ser-
vice. Både digitalt med brugervenlighed og enkle funktioner. Men også te-
lefonisk beboerservice, fordi kontaktinformationerne i app’en betyder, at 
du hurtigere får fat i den ”rigtige” medarbejder. Det skal også gerne bety-
de, at mange beboere vil bruge app’en i stedet for telefonen, fordi app’en 
har åbent døgnet rundt i modsætning til vores lokale ejendomskontor. 
Det giver vores lokale medarbejdere mulighed for at planlægge deres ar-
bejde mere effektivt til gavn for dig som beboer. 
 

Ejendomskontoret informerer 

  Sidder du med spørgsmål omkring Nygårdsparken, så svarer  
afdelingsbestyrelsen gerne på dine spørgsmål.   

Send os en mail  på beboerkontoret@nygardsparken.dk 
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Grill sæsonen er begyndt 

Foråret er endelig slået igennem og sommeren er begyndt. 

Derfor begynder ude aktiviteterne, (med udendørsspisning) og brug af de 
opsatte grille. 

For at undgå forekomst af skadedyr som rotter, måger, skader m.m. Er det 
vigtigt at få ryddet ordentligt op, hvis man har spist udendørs. 

Derfor skal alt madaffald smides i enten containerøerne, affaldsskaktene 
eller i de store skraldestativer med låg, som står rundt omkring i området. 

 

Husk også, at slukke og fjerne eventuelle rester af briketter m.m. fra gril-
len. 

Brug de opsatte zinkspande ved grillpladserne.  

I henhold til husordenen:  

Affald skal kommes i en pose, som skal lukkes forsvarligt inden den smides i ned-
styrtningsskakten/containere eller i en af områdets affaldsøer. Større affald 
(storskrald) skal placeres i containergården.  

Miljøfarligt affald (f.eks. male rester) skal afleveres i aflåste rum i containergården.  

Øvrigt affald efter ejendomskontorets anvisning. 

Til dem som allerede husker at rydde op: 

Tak for hjælpen og fortsæt det gode arbejde . 

Ejendomskontoret informerer 

  Sidder du med spørgsmål omkring Nygårdsparken, så svarer  
afdelingsbestyrelsen gerne på dine spørgsmål.   

Send os en mail  på beboerkontoret@nygardsparken.dk 
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Ejendomskontoret informerer 

  Sidder du med spørgsmål omkring Nygårdsparken, så svarer  
afdelingsbestyrelsen gerne på dine spørgsmål.   

Send os en mail  på beboerkontoret@nygardsparken.dk 

Sortering af affald og brug af affaldsskakte og affaldsøer. 

Alle brugere af affaldsskaktene og affaldsøerne skal være mere opmærk-
somme på, at affaldet skal og kan sorteres bedre. 

I forbindelse ombytninger og tømninger af affaldscontainerne i skaktrum-
met og affaldsøerne, bemærker afdelingens funktionærer ofte,  

at der er henkastet pap, reklamer og tøj m.m.  

Affaldsøerne bliver derfor, hurtigt overfyldte og affaldsskaktene jævnligt 
tilstoppet. 

Andet affald end køkkenaffald, skal smides i rette containere i container-
gården.  

 

I henhold til husordenen:  

Affald skal kommes i en pose, som skal lukkes forsvarligt inden den smi-
des i nedstyrtningsskakten/containere eller i en af områdets affaldsøer. 
Større affald (storskrald) skal placeres i containergården.  

Miljøfarligt affald (f.eks. malerester) skal afleveres i aflåste rum i contai-
nergården.  

Øvrigt affald efter ejendomskontorets anvisning. 

 

Til dem som bruger skaktrørene og affaldsøerne korrekt og sorterer efter 
anvisningerne: 

Tak for hjælpen og fortsæt det gode arbejde . 
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Aktivitetsudvalget informere 

  Sidder du med spørgsmål omkring Nygårdsparken, så svarer  
afdelingsbestyrelsen gerne på dine spørgsmål.   

Send os en mail  på beboerkontoret@nygardsparken.dk 
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Aktivitetsudvalget informere 

  Sidder du med spørgsmål omkring Nygårdsparken, så svarer  
afdelingsbestyrelsen gerne på dine spørgsmål.   

Send os en mail  på beboerkontoret@nygardsparken.dk 

Sommerfest: 

NGP Sommerfest afholdes den sidste weekend i august. 

 
Lørdag d. 31. August 2019 

 
Der vil igen i år være musik, mad & drikke, popcorn og mulighed for hop-
pe i hoppeborg. 

Som noget NYT i år kan man tilmelde sig holdkonkurrence i skiløb, sække-
løb, tovtrækning, dæktræk & Parløb.  
Både små og store vil kunne deltage.  

Der er præmier til de heldige vindere! 
 

Det er muligt at tilmelde sig loppemarked, skriv til Aktivitetsudvalget hvis 
du ønsker at have en stand. 

Nærmere info følger! 

 

 



13 

 

Lidt fra Gårdrådene 

Gårdrådet høje Højkær: 

Fredag d. 31. maj 2019 holdt gårdrådet i Højkær - plant din urt dag.  

Selvom vejret ikke var det bedste, var det alligevel til at få plantet. Vi 
fandt sten og skrevet navn på de forskellige krydderurter, som er blevet 
plantet i de nye plantekasser. Da de små gartnere var færdige var der lune 
boller og saftevand.   

 

 

 

 

 

  Her har alle Gårdråd i Nygårdsparken mulighed for at bringe en historie, 
invitation eller et budskab ud til alle beboere i NGP. 

Send jeres indlæg på mail til - ngn@nygardsparken.nu  
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Nyt fra Afdelingsbestyrelsen 

Dalkær: 

Inden vores nye bede blev plantet, valgte vi at opgrave alle vores løg 

(næsten ☺) I Dalkær mødte vi vores unge beboere som var meget i 
interesseret i hvad vi gik og lavede. Spurgte om, hvorfor vi rendte rundt i 

bedene og gravede planter op…… for det måtte de jo ikke.   

Så her startede vores 
”biologitime/sprogtime”.  

At forklare vi skulle have nye 
bede og vi skulle genbruge 
løgene på et andet tidspunkt. 
Løgene skulle sorteres og de 
skulle ligges forskellige steder 
på vognen samt vi ikke skulle 
have al jorden og ukrudtet 
med.  

 
De var meget interesseret i hvilke løg der var hvad. Det skal lige siges at vi 
gravede påskeliljer, tulipaner og perlehyacinter op. Her er nogle af spørgs-
målene: 

Er dette en radise… 

Er løgene spiselige, ligesom dem deres mor bruger i maden om aftenen…. 

Skal vi fjerne al lukrudtet…. 

 
Vi har haft stor fornøjelse med  
ungerne, deres hjælpsomhed 
og videbegærlighed. 

Så STOR tak for hjælpen til  
Faris, Farrah og Mijomitran. 

    Linda/Helle 

 



15 

 

Nyt fra Afdelingsbestyrelsen 

Q-park kontra P-bøder 

For at der ikke skal være nogen tvivl så er P-bøder en sag mellem den en-
kelte beboer og Q-park. Der kan ikke rettes henvendelse til ejendoms-
kontoret ej heller beboerkontoret for annullering af p-bøder. 

Kære Beboere  

Vi har i NGP på det seneste oplevet nogle uheldige fremtoninger fra  

nogle beboere. Denne fremtoning er IKKE acceptabel, den kan medføre 

en skriftlig klage. 

Hjertestarter i Nygårdsparken 

I Nygårdsparken har vi en hjertestarter, som er til rådighed 24 timer i 

døgnet alle årets dage. Den er opsat i vindfanget imellem højhuset i Høj-

kær og vores selskabslokale. Lige ved nedgangen til beboerklubben. 

Vores hjertestarter vejleder i  

brugeren trin for trin, så alle  

kan bruge den uden en egentlig  

uddannelse.  

Den er registreret på hjemmesiden 

hjertestarter.dk, så alarmcentralen 

kan henvise til den i en  

nødsituation. 
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Kalender 

  I Nygårdsnyt har alle i NGP mulighed for at bringe en historie, 
invitation eller et budskab, ud til alle beboere i Nygårdsparken. 

Send jeres indlæg på mail til - ngn@nygardsparken.nu  
 

Dato Arrangement Info 

Hele Juli Beboerkontoret holder lukket.  

Uge 29 Ejendomskontoret holder lukket.  

Juli & august Pensionistklubben holder  
sommerferie. 

 
 

3. August 2019 Arbejdsdag til sommerfesten Fra kl. 11-15 i høje 
Højkær. 

31. August 
2019 

NGP Sommerfest Info kommer. 


