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Altansejl 
De nye sejl til altanerne kommer hjem i næste uge. Alle der har bestilt vil få 
besked om hvor og hvornår, de kan hente deres altansejl. Udgiften vil som 
aftalt blive trukket direkte over huslejen 
 
Erhvervslejemål 
Som de fleste nok har bemærket har vi igen fået en bager på hjørnet mellem 
Svinget og Amager Boulevard. Bageren sælger også sandwich og salater, vi 
ønsker dem velkommen og held og lykke. 
 
Mobilbutikken udvider og har derfor også har lejet de større lokaler på 
Amagerbrogade 22 og er allerede åbnet, også held og lykke til dem. 
 
Sommerfest 
Traditionen tro holder vi  sommerfest i år. Datoen er ikke fastlagt, men det 
bliver i sensommeren.  
Vi har brug for nogle der vil være med til at arrangere festen!  
kontakt bestyrelsen på bestyrelsen@sonderport.dk. 
 
Lyskasser mod Amager Boulevard 
Arbejdet med at lukke de sidste lyskasser til kælderen fra Amager Boulevard 
går i gang om kort tid. 
 
Tyveri fra gården 
Vi har desværre i den seneste tid haft en del cykeltyverier fra gården. Vi kan 
som før kun opfordre til, at alle er opmærksomme på ikke at lukke 
uvedkommende ind i gården.  
 
Ligeledes må man ikke sætte noget i klemme i dørene til bagtrapperne, da 
det får hydraulikpumperne til at gå i stykker og ødelægger dørene, Desuden 
er det en direkte invitation til tyve og slige individer! 
 
 
 
 



Gartner 
Gårdens bede/buske/træer har gennem længere tid været lidt vanrøgtede. 
Derfor har vi besluttet at bestille en gartner til at få orden på planter og buske, 
nu hvor vi skal til at nyde sommeren i gården. 
 
Fibernet 
Vi er begyndt på en større udskiftning af de centrale switche, som indimellem 
har drillet os og forstyrret internetadgangen for mange beboere. 
I samme omgang opgraderer vi til gigabitudstyr. 
 
"Nyt" på hjemmesiden 
I januar fik vi lagt nogle forskellige plantegninger over ejendommen samt 
ejendommens energimærkning for 2013-2020 på hjemmesiden. 
 
Isolering af varmerør 
Bestyrelsen fik i januar isoleret rørene på lofterne og i fyrkældrene. 
Mange steder var der slet ingen isolering; andre steder kun den oprindelige 
og utidssvarende isolering. Det forventes, at investeringen er tjent ind på 
mindre end 2 år! 
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Med Venlig Hilsen  
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