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Velkommen til nye beboere
Her på Jordbærvej er vi 83 familier, som hjælper hinanden med at skabe de 
bedste rammer for os alle, med en høj grad af indflydelse og engagement.

Vi er forskellige mennesker med forskellige holdninger, men vi er enige om, at 
vi sammen gør Jordbærvej til et dejligt sted at bo for voksne og børn i et rart 
og vedligeholdt område. 

Vi glæder os til at lære nye beboere at kende og til at se dig til diverse arrangementer, 
hvor du året rundt kan møde dine naboer ved fx: fastelavnsfesten, sommerfesten, 
arbejdsdagen, halloween-uhyggen, lejrskolen og julefesten. Der er også plads til, 
at du sætter dit præg på vores arrangementer.



Vi hjælpes ad
Vi bor ret billigt, bl.a. fordi vi ingen vicevært har. Derfor sørger vi selv for al drift 
og vedligeholdelse af boligerne og fællesområderne.

For at sikre den bedste fordeling af arbejdsopgaverne på Jordbærvej og størst 
muligt engagement, har vi organiseret os i arbejdsgrupper, hvor hver husstand 
deltager i én arbejdsgruppe.

Derudover har alle husstande fire blokvagter a én uge om året. Læs mere om 
hvad blokvagten indeholder på Jordbærvej.dk.

Endvidere deltager alle husstande i en arbejdsdag og to afdelingsmøder fordelt 
i foråret og efteråret.

Administrationsgruppen står for tilmelding og afmelding til arbejdsgrupperne, 
og de fortæller dig, hvilken arbejdsgruppe din husstand er med i. Du kan også 
aftale med gruppen, hvis du gerne vil flytte arbejdsgruppe.

NyttigNabo
Din NyttigNabo er en beboer, som kan hjælpe dig med at falde til på Jordbærvej 
ved bl.a. at fortælle om vores fælles Jordbærvejs-kultur, som vi værdsætter, 
og som du inviteres ind i som beboer. Dine praktiske spørgsmål om hvordan 
diverse installationer fungerer, hvad der står i husordenen osv., kan du også 
få svar på – bare spørg din NyttigNabo!
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Praktiske informationer

Jordbærvej på Facebook
Uformelt kommunikationsforum: 
Almen+ Grøndalsvænge
Jordbærvejs byttecentral: 
Jordbærbyt

Vigtige nyheder fra bestyrelsen
For at modtage info fra bestyrelsen 
om blokvagter, afdelingsmøder mv. 
skal du bare sende en e-mail til: 
ab-groendalsvaenge@kabbolig.dk
Hvis du vil have ændret dør- og navne-
skilt købes det gennem bestyrelsen.


