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Altaner 
Som alle nok har lagt mærke til skrider altanrenoveringen fremad. Opsætningen af 
nye flotte altaner er i gang og de første har allerde taget deres altaner i brug igen.  
På grund af sygdom og sommerferie blandt altanarbejderne er tidsplanen desværre 
skredet lidt. Den reviderede tidsplan fra altan.dk kan ses på de sedler der hænger i 
opgangene og i porten. 
For at få altanarbejdet til at glide lettere, vil vi minde alle om at være opmærksomme 
på at fjerne deres cykler i god tid før byggeplatformen flyttes til næste altansøjle. 
Der vil senere på året blive lavet en samlet bestilling af grønne klæder til 
altanafskærmning. Der vil følge information om dette med mulighed for bestilling. 
Cyklerne skal enten stilles i cykelkældrene eller i den spidste ende af gården. 
I forbindelse med opsætning af de nye altaner, vil vi minde om at altanerne skal 
holdes pæne og rydelige og at man ikke må grille på dem. 
 

Sommerfest 
Nu nærmer tiden for sommerfesten sig kraftigt. Det plejer at være en sjov og  
hyggelig aften, og vi håber at rigtig mange vil deltage. Der er delt invitationer rundt 
med mere information om arrangementet, hvor der også er mulighed for at melde 
sig til små praktiske opgaver. 
 

Velkommne til de nye 
I de sidste fire måneder er der solgt fem lejligheder. Der er dermed kommet nye 
naboer til, som vi byder velkommen. Lejlighederne er alle solgt til lige omkring 
prisen. 
 

Bagtrapper 
Der er desværre nogen der bruger vores bagtrapper til at ryge på. Dette er 
selvfølgelig stadig forbudt, både på grund af lugtgener og brandfare. Vi vil i øvrigt 
minde om, at man sætter vinduerne på krog når man lufter ud på bagtrappen, og 
husker at lukke vinduet igen så vi undgår regn og duer på bagtrappen. 
 

Undgå store ting i genbrugskælderrummet 
Genbrugskælderrummet har desværre givet genbrugsudvalget unødigt ekstra 
arbejde.  Vi skal derfor igen opfordre til at fremlyse og annoncere ”store ting” til 
genbrug via mail til ejendommens beboere.  Store ting er f.eks. 8 fælge med 
vinterdæk, sofaborde, 4 stole og spisebord samt vitrineskab som er blevet stillet i 
genbrugsrummet.  Så skriv og beskriv de ting, der tilbydes, i en mail til 
listen@sonderport.dk, så behøver tingene ikke   en tur via genbrugskælderen. Vedhæft 
gerne et digitalt billede. Og kontakt gerne udvalget på forhånd. 
 

mailto:listen@sonderport.dk


Få information via Listen 
Samtidigt opfordres alle husstande til inde på AB Sønderports hjemmeside 
http://sonderport.dk/   
under Fælles mailinglister, at tilmelde sin mailadresse til Listen.  På den måde 
sikrer man sig information og f.eks. tilbud om ”store ting” til genbrug. 
 

 
Med venlig hilsen og god sommer til alle 
Bestyrelsen 

http://sonderport.dk/

