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Status Svinget 3, st. 
Efter omdannelse fra erhvervslejemål til boliglejemål er lejligheden nu blevet solgt til 
overtagelse den 1. juni.  
 
Parkering af el-scootere 
Beboerne kan naturligvis også parkere el-scootere i gården under hensyntagen til gårdens 
mange andre aktiviteter og brugere. Der er ikke noget specielt parkeringsområde eller skur 
reserveret til el-scootere. Det lille skur i midten af gården er til fælles brug og må ikke aflåses 
eller på anden måde blokeres til eget brug af individuelle beboere.  
 
Opråb – oprydning! 
Det gode vejr er over os, og det er dejligt, at så mange bruger gården. Vi vil gerne opfordre 
børn og deres forældre til at rydde op efter sig, så der ikke ligger cykler, skateboards og andet 
legetøj på gangene til fare og gene for gårdens brugere.  
 
Grill-sæsonen er gået i gang – også i gården! Husk at fjerne tændvæske, tændstikker m.v., så 
det ikke ligger frit fremme til små nysgerrige fingre. Engangsgrill med gløder må naturligvis 
ikke efterlades uden opsyn. 
 
Sommerfesten 
Sommerfesten afholdes i år lørdag den 13. august 2016. Når tiden nærmer sig, vil der blive 
fordelt og ophængt lister, hvor I kan tilmelde jer til festen og til at hjælpe med det praktiske. 
Ved I allerede nu, at I har lyst til at give en hånd med, er I mere end velkomne til at give 
bestyrelsen besked. 
 
Fælles antennesignal – nye regler 
Per 1. juli 2016 bliver det muligt for andelshavere individuelt at opsige deres tv-grundpakke. 
Ønsker I helt at opsige tv-grundpakken, skal I henvende jer til Judith Søndergaard hos 
andelsforeningens administration (js@grubbeadvokater.dk), hvorefter administrationen vil 
kontakte YouSee for afbrydelse af tv-signalet og efterfølgende stoppe den månedlige 
opkrævning af tv-bidrag.   
 
Husdyr 
Det er som udgangspunkt ikke tilladt at holde husdyr i foreningen, medmindre I har fået en 
skriftlig godkendelse fra bestyrelsen. Så tænker I på at anskaffe jer et husdyr, skal I kontakte 
bestyrelsen.  
 
Hjemmeside / mail 
Vi har fået lavet nye digitale certifikater til vores server. De nye certifikater er udstedt af en 
anerkendt certifikatudsteder, og det gør, at man ikke længere bliver præsenteret for en 
advarselsmeddelelse, når man bruger sonderport-mail.  
 
 
 



 
 
Bestyrelsen holder sommerferie 
Bestyrelsen holder sidste møde inden sommerferien den 20. juni og mødes først igen i 
medio af august. Der må påregnes længere svartider i sommerferien. 	
 
 
God sommer. 
 
Med venlig hilsen  
Bestyrelsen 


