
 

 
 

Klager 
Evt. klager skal meddeles skriftligt og sendes til boligforeningen – BEMÆRK 
venligst, at man ikke kan være anonym 

 
 

 
Arbejdernes Boligforening,  
Rugårdsvej 52,  
5000 Odense C  
Tlf. 66 12 42 01 
Mail: ab@abodense.dk 
Åbningstider: Mandag - torsdag kl. 9.00 - 13.00 
Onsdag tillige kl. 15.30 - 17.30 
www.abodense.dk      

 
 
 

 
Informationer om  

Østergården 
Afd  2 

 

 

Vicevært: 
Jannik  
Telefontræfftider i afd 2 tirsdag kl 12 til 12:30 tlf.. 29 74 04 10 
Jannik  er her Mandag ,Onsdag og Fredag  i lige uger og 
Mandag ,Tirsdag og Torsdag ulige uger 
 
 

Teknisk afd. 
Kontortid mandag –torsdag kl 9.00-10.00 
Tlf.: 66 12 42 01 
Mail: teknik@abodense.dk 
De varetager opgaver som: Ansøgning om nyt køkken, bad, æn-
dringer i lejemålet og andre byggetekniske opgaver  
 
 



 Ved uopsættelige fejl, såsom rørbrud eller total 
strømsvigt: 
VVS tlf.: 40 37 01 64 
Bemærk at ikke alle reparationer påhviler Boligforeningen  

 
Vaskerierne : 

Afdelingen har 3 vaskekældre: Grønlandsgade 22, 
Islandsgade 5 og Islandsgade 11. Der er tørrerum alle i vaskekældre. 
Der er en tavle til bestilling af vasketider. Du bestiller  
vasketid ved og placere din hængelås på den ønskede dato og tid . 
Vasketider for Islandsgade 5 og 11 er: 07 til 13, 13 til 16 og 16 til 19 
Vasketider for Grønlandsgade 22 er: 07 til 12, 12 til 15 og 15 til 19. 
Vasketiderne SKAL overholdes! Tidsrum for vask kl. 7-19 skal også 
overholdes af dem, der har vaskemaskine i lejlighed  
Vaskehuse regler hænger ved vaskehusene  

 
Trapperne:/ Opgange 
En gang om ugen  bliver trapperne vasket. 

 
Grillpladser og grill 
Der er en grill til hver grillplads, husk at tømme den efter brug og ryd op efter 
jer  
 
FÆLLESAREALER  

For at bevare de grønne områder i en så god stand som muligt, bør alle bebo-
ere vise hensyn overfor disse. 
Beplantningerne må ikke betrædes eller anvendes til leg. 
 

 
 

 
 
 
 
 

Cykelskure: 
Der er 4 cykelskure, som er aflåste, nøglen til hoveddøren passer til. 
Der er cykelkælder under Islandsgade 1,3,7,9 og 13 
Ved nr. 7 er der et skur til motorcykler. Skal man bruge det, skal man 
have en speciel nøgle, den kan fås ved henvendelse til formanden.   
 
Affald og skrald: 
Der er 3 affaldsskure, hvor der findes containere til Madaffald,  
Restaffald ,Papir og pap, Glas og Metal 

Farligt affald: 
som malingrester, lakrester, batterier, spraydåser  m.m. kan kommes i 
de røde kasser, som står i cykelkælderen.  
 

Containerpladsen og containerbrug: 
Brændbart storskrald kan afleveres i den store blå container, der er 
placeret ved garagerne - dørnøglen passer til låsene. 
Møbler, køleskab, komfur og div, som ikke kan komme i den blå  
container sættes ved siden af den stor blå container 
Ikke brandbart affald skal i den lille blå container ved garagerne  
 benyttelse for afdelingens beboere og kun til affald fra afdelingen.  
Haveaffald fra kolonihaven eller vragdele fra eget værksted, skal man 
selv køre væk  
 

Husdyr: 
Det er ikke tilladt at holde husdyr.  
Besørger besøgende hunde på fællesarealerne, har ledsageren pligt til 
at gøre rent efter den. 
 
 

Støj    

Musik og anden støj må ikke finde sted for åbne vinduer, og må kun 
udøves således, at det ikke er til gene for de øvrige beboere.  


