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Efterårets aktivitetsdag 
Som det har fremgået på Jelsbuens 
kalender på hjemmesiden, er det igen 
snart tid til efterårets aktivitetsdag. Det 
foregår søndag d. 28. september i 
tidsrummet kl. 10.00-15.00, hvor vi 
mødes til en aktiv og hyggelig dag og i 
fællesskab rengør og vedligeholder 
Jelsbuens fællesarealer.  

 

Rotter på loftet  
Flere beboere har oplevet puslelyde 
fra loftet, og der er i et enkelt tilfælde 
konstateret rotter.  
Hvis man har mistanke om, at man har 
fået rotter på loftet, så er det vigtigt, at 
man tager kontakt til Albertslund 
Kommune.  
 
På http://www.albertslund.dk/rotter kan 
du finde mere information om tegn på 
rotter samt om kommunens tilbud 
inden for rottebekæmpelse. Du kan 
også direkte anmelde rotter i 
kommunens system RotteWeb. 
 
 
 
 
 

 
Fodring af fugle 
Bestyrelsen opfordrer alle til ikke at 
fodre fugle i haven, da det også 
tiltrækker skadedyr som fx mus og 
rotter.  
Vil man alligevel gerne fodre de små 
fugle, er det vigtigt, at foderet ikke 
strøs ud på jorden, men serveres på et 
foderbræt.  

 

 
Fælleshus  
Tidligere har mindste lejeperiode for 
fælleshuset været på 12 timer. 
Fremover vil den mindste lejeperiode 
for fælleshuset være på 6 timer til en 
pris af 100 kr. Derudover er reglerne 
for leje og brug af fælleshuset 
uændrede. 
Du kan booke fælleshuset hos 
mandagsvagten – husk penge til 
lejeperioden og depositum. På 
www.jelsbuen.dk kan du læse mere 
om reglerne for brug og leje af 
fælleshuset, ligesom det også er 
muligt at lave en forhåndsbooking af 
fælleshuset.  
 

Fællesaktiviteter – JA TAK 
Fælleshuset giver mulighed for, at vi 
alle kan bruge det til fællesaktiviteter. 
Alle beboere er meget velkomne til at 
arrangere fællesaktiviteter og benytte 
fælleshuset som base. Det kunne fx 
være fælles spisning, vinsmagning, 
bordtennis(turnering) – kun fantasien 
sætter grænser.  

 
Nabohjælp 
Vi vil endnu engang opfordre til, at 
man melder sig til ordningen 
nabohjælp, som har vist sig effektiv i 
forhold til at undgå indbrud.  
Du kan læse mere om og tilmelde dig 
ordningen her: https://din.xn--nabohjlp-
o0a.dk/account/signup.  

 

 
Storskraldsordningen 
Ordningen fortsætter som hidtil i det 
næste år til halvandet. Jelsbuens 
bestyrelse er i dialog med Albertslund 
Kommune, og alle foreninger i 
Damgårdsarealet er med i 
samarbejdet om at finde en løsning og 
tilfredsstillende ordning.  
  

Haveredskaber 
I skuret ved P-pladsen mellem 
Jelsbuen og Eksebuen finder du et 
væld af forskellige haveredskaber, 
som du frit kan benytte. Din bolignøgle 
passer i skurets hængelås.  
Der er fire akkumulatorer til de to 
græsslåmaskiner – husk endelig at 
sætte dem til opladning, når de er kørt 
tør for strøm, så der er strøm på 
maskinen, når en anden skal bruge 
den. Opladning sker i værkstedet ved 
fælleshuset i en af de to opladere.  
Haveredskaberne skal desuden stilles 
tilbage straks efter brug, da vi er 
mange om at bruge dem. Hvis noget 
går i stykker, og du ikke selv kan 
reparere det, så giv bestyrelsen 
besked.  

 
Nye labels til postkassen 
Har du brug for nye labels til din 
postkasse. Henvend dig til 
mandagsvagten, som vil hjælpe dig 
med at lave de nye labels.  
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