
Afdelingsbestyrelsen 
4. afdeling · Boligselskabet Fruehøjgaard 

Velkommen t i l  



Kære beboer 

Velkommen til dit nye hjem 
 

Som ny i afdelingen er der mange ting at tage stilling til:  

Hvor er jeg landet?  
Hvem er mine naboer?  
Hvad gør jeg nu?! 

 

Her finder du nogle af svarene.  

 

Dukker der andre spørgsmål op, kan du kontakte  

Fruehøjgaard på tlf. 76 64 66 00 eller  

Afdelingsbestyrelsen på tlf. 22 73 11 58 

 

Eller ring på hos naboen!  

Vi vil alle forsøge at hjælpe dig.  

 

Med venlig hilsen 

Afdelingsbestyrelsen 

 

Gem denne folder 



 

Flyttebil/trailer 
I den periode du flytter ind, må du 

gerne køre ind i gården tæt på din 

hoveddør. 

Sækkevogn 
I nederste gård er der et værksted, 

hvor du finder en sækkevogn. Lås dig 

ind med din hoveddørsnøgle. 

Boremaskine 
Til de svære opgaver er der en kraftig 

boremaskine. Den kan du låne. 

Værksted 
Til opgaver, der sviner, er du 

velkommen til at bruge værkstedet.  



I miljøgården ved nr. 43 er der 

beholdere og pallecontainere til 

metal, træ, glas eller plast mm. 

Ved indkørslerne er der nedgravede 

affaldsbeholdere til restaffald 

(husholdnings- og vådt affald), 

papir, tørt og rent pap og flasker 

uden pant.  

 

Flyttekasser mv. 
Brugte flyttekasser og større 

papkasser du vil af med, skal ligges i 

pallecontaineren i miljøgården. Det 

samme gælder evt. kasserede 

møbler, der skal afhændes af 

storskrald. 

 

Genbrug 
Ved siden af miljøgården finder du 

Genbrug til ting og sager, du ikke 

længere vil bruge. 



 

Carport 
Ud til Børglumvej er der 8 carporte. 

Er du interesseret i at leje en, skal du 

kontakte Fruehøjgaard. 

Kælderrum 
Husk at du har et kælderrum til de 
ting du ikke har plads til i lejligheden. 

Cykelskur 
Ud for din lejlighed er der et aflåst 

cykelskur, hvor du kan have din cykel 

til at stå. 



Afdelingsmøde 
I september måned er der 

afdelingsmøde. Det fungerer som 

afdelingens generalforsamling. Her 

kan du stille dine egne forslag og høre 

meget mere om Børglumparken. 

Afdelingsmødet vælger 

medlemmerne til bestyrelsen. 

Bestyrelse 
Som almen boligafdeling med 103 

boliger er der en bestyrelse på 5 

medlemmer plus 2 suppleanter.  

Torben Ringsø (nr. 87) er formand.  

I bestyrelsen sidder:  

Bente Lind Jensen, kasserer (nr. 53) 

Gert Larsen 1. suppleant (nr. 47) 

Ivan Lauridsen (nr. 57) 

Lene Boesen (nr. 59) 

Lisa Fuhlendorff (nr. 65) 

Mette Lund Simonsen (nr. 47) 

Peter Østergaard (nr. 87) 

Andensuppleantposten er pt. ubesat.  

Bestyrelsen mødes fast en gang om 

måneden. 



 

Beboermappe 
De fleste praktiske informationer 

finder du i beboermappen. Den har 

du modtaget i forbindelse med 

indflytningen. 

Husorden 
Som beboer gælder der nogle 

ordensregler. Dem finder du i 

beboermappen. 

Infotavle 
Inden for døren til det store vaskeri 

ved beboerhuset i nr. 73 er der en 

infotavle med aktuelle nyheder og 

informationer. Tavlen kan du også 

selv benytte. 

Internet 
På vores hjemmeside, i vores 

Facebook-gruppe og på 

Fruehøjgaards hjemmeside finder du 

flere informerer om afdelingen  Her 

ligger også altid en opdateret, digital 

udgave af beboermappen (se 

bagsiden). 



 

Gildesale 
Der er to gildesale i afdelingen. En 

stor i nr. 59 til max 46 personer og en 

mindre i nr. 73 til max 20 personer. 

Lille gildesal bliver også brugt til 

beboerhus. 

Gæsteværelse 

I nr. 43 er der et gæsteværelse med 2 

senge og en weekendseng. 

Sengelinned sørger du selv for. 



 

Aktiviteter 
Find alt om vores aktiviteter på vores 

hjemmeside og på Facebook. 

 

Arrangementer 
Hvert år markerer vi højtiderne; jul, nytår, 

fastelavn, påske og sankthans. Der bliver 

sendt invitationer ud, og i forbindelse 

med sankthans er der adgang for familien. 

 

Fællesspisning 
Hver fredag er der fællesspisning i bebo-

erhuset. Vi laver selv maden, og du kan 

melde dig til om onsdagen. Vi spiser alt 

fra traditionel dansk mad til eksotiske 

retter. 

 

Væksthus, frugthave og 
krydderurter 
Rundt om i afdelingen finder du vores 

væksthus, krydderurtehave og 2 frugtha-

ver. Vi vedligeholder det selv, og det hele 

er til fri afbenyttelse. 



 

Hver onsdag og søndag kl. 14-16 er der socialt 

samvær. Vi drikker kaffe og hjælper hinanden med 

småopgaver som IT o.lign. Her er du meget 

velkommen til at deltage. 

En og tale med 

I forbindelse med indflytning kan der dukke spørgsmål op, som kræver svar.  

Vi har ikke en egentlig personlig rådgivning, men vi kan måske finde en og 

tale med. Alle henvendelser er fortrolige. 



 

Til Herning 
Der går busser ind til Herning hver time  

kl. 00, 12 og 30. Du kan også cykle derind. 

Der er god cykelsti hele vejen enten via Tje-

levej eller langs åen. 

Indkøb tæt på 

Til hurtige indkøb er der ABC-Lavpris, Brøn-

dum Bager og Q8 med håndkøbsudsalg. I 

retning af byen på Holstebrovej er Netto og 

REMA1000.  I Lundgårdcentret finder du 

Pizzeria Buffalo. 

Byggemarked  
Over for Bilka i Birk er der en Bauhaus og 

Jem & Fix. 



 

 

Kontakt 
Afdelingsbestyrelsen  
Torben Ringsø (formand)  ································· tlf. 22 73 11 58 
 
Fruehøjgaard  
Vicevært  ···························································· tlf. 76 64 66 00 
 
Lån af værktøj 
Ivan Lauridsen  ··················································· tlf. 24 61 82 57 

 

Hjemmesider 
Børglumparkens hjemmeside 
www.boerglumparken.dk 
 
Fruehøjgaards hjemmeside 
fruehojgaard.dk 
 
Børglumparken på Facebook 
www.facebook.com/groups/boerglumparken 

 

Udgivelser 
Hjem til Dig (6/år) 
fruehojgaard.dk/om-os/udgivelser-0 
 
Beboerbladet (4/år) 
beboerbladet.dk 
 
Fagbladet Boligen (12/år) 
fagbladetboligen.dk 

 
Beboerbladet og Hjem til Dig bliver omdelt men kan også læses online. 


