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Altansejl og altanborde 
Nu er alle de flotte nye altaner på plads i gården, og vi har lavet en aftale med 
altanbutikken.dk om et samlet køb af altansejl til gårdaltanerne og altanborde til en 
fordelagtig pris. 
Alle der ønsker at købe et sejl eller et bord, skal aflevere nedenstående slip i 
bestyrelsens postkasse der hænger i porten senest 14. oktober. Beløbet vil blive 
lagt til huslejen i en af de kommende måneder. Når slippen er afleveret til 
bestyrelsen, er købet bindende. 
Til foråret vil vi lave et samlet indkøb af sejl til altanerne mod gaden. 
 
Altansejlene er mørkegrønne og af god langtidsholdbar kvalitet. Hvis man ønsker et 
altansejl til sin gårdaltan, er det af hensyn til facadens udseende, dette man skal 
bruge. Sejlet koster 1000 kr med rabat.  
 
Ligeledes kan vi købe klapborde til altanerne med rabat. Vi kan få yderligere 
reduktion i prisen, hvis vi samlet bestiller mere end 20 borde. Bordene er lavet af 
sortmalet acasietræ, er firkantede, til at hænge på altanrækværket og kan bestilles i 
enten 60 x 56 cm eller 80 x 56 cm.  
Det mindre bord koster 595 kr, 535 kr hvis vi bestiller mere end 20 borde i alt. Det 
større bord koster 795kr, 715 kr hvis vi bestiller mere end 20 borde i alt.  
Hvis man ønsker et andet bord, er man velkommen til selv at købe det. Bordene kan 
ses på www.altanbutikken.dk. 

Cykeloprydning 
Det er igen tid til at få ryddet op i cyklerne både i cykelkælderen og gården.  
Indenfor de næste par uger vil der blive omdelt mærkater til påsætning af cyklerne. 
Indenfor to uger fra omdelingen skal I sætte mærkaterne på jeres cykler. Alle cykler 
der ikke har fået påsat mærkater vil efter to uger blive sat i 'karantæne' i den ene 
ende af gården, og to uger efter vil de blive fjernet.  
Så husk at sætte mærkat på alle cykler der er i brug! Desuden vil vi bede om, at de 
der stadig har cykler stående ved legepladsen i gården flytter disse. 
 

Vandpytter på de nye altaner 
Vi har desværre konstateret 2 tilfælde, hvor de nye altanplader har fejl som bevirker 
at regnvand ikke løber af, men i stedet samler sig i små "søer". Hvis i oplever dette, 
skal det meldes til rup@focus2.dk, som efterfølgende vil kontakte jer for nærmere 

besigtigelse og eventuelt udbedring. 

 
 

http://www.altanbutikken.dk/
mailto:rup@focus2.dk


Sommerfest 
Årets sommerfest løb af staben først i september, og vi havde en festlig aften. 
Mange tak til festudvalget for deres store arbejde med at skabe en dejlig fest. 

Indbrud 
I løbet af den sidste måned har der desværre været indbrudsforsøg i to af 
erhvervslejemålene fra gårdsiden, og der er stjålet fastlåste cykler fra 
cykelkælderen. Vi opfordrer til, at der ikke lukkes uvedkommende ind i gården, og at 
alle ligger mærke til mistænkelig opførsel og uvedkommende i gården. 
 

Affaldssortering 
Som I allerede er blevet informeret om gennem et brev fra kommunen, er der 
kommet mulighed for grundigere affaldssortering. Der er kommet tre nye kategorier. 
Elektronik har orange låg, det lysegrå låg betyder hård plast, og det mørkegrå låg 
sidder på beholderen til metal. De nye containere står ved de almindelige 
affaldscontainere henne mod porten.  
 

Nye erhvervsdrivende 
Der er hen over sommeren sket en del forandringer blandt de erhvervsdrivende på 
Amagerbrogade. Indenfor kort tid åbner der forretning med salg af 
hudplejeprodukter og hudplejebehandlinger i Amagerbrogade 22. Olivers køreskole 
er rykket til nummer 18, og i nummer 24 er åbnet en forretning med salg af skilte. 
Derudover er er der åbnet en ny japansk restaurant i A Sushis tidligere lokaler. Vi 
ønsker de nye lejere velkommen og held og lykke. 
 

Med Venlig Hilsen  

Bestyrelsen 
 
 
 
 

Navn:   
Adresse: 
Underskrift:__________ 
                                                   
Sæt kryds ved det du ønsker at bestille: 

Et segl til en pris af 1000 kr: ☐ 

Et mindre altanbord  til en pris af 595 kr (evt 535 kr): ☐ 
Et større altanbord til en pris af 795 kr (evt 715 kr): ☐ 
 
 
 


