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Sommerfest og 120 års fødselsdag 
Vi holder sommerfest lørdag den 26. august! Ejendommen fylder 100 år, og 
andelsforeningen fylder 20 – begge dele fejrer vi til sommerfesten med noget ekstra 
lækkert til grillen. Som tidligere år 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. Festlige indslag i anledning af 
fødselsdagen er meget velkomne. 
 
Sommer i gården 
Nu bliver vejret forhåbentlig snart bedre, og vi glæder os til at bruge gården til grill, leg og 
afslapning. Bestyrelsen opfordrer igen i år store såvel som små til at rydde op efter sig. På 
den måde vil der være plads til alle, og vi undgår, at beboere falder over ting og sager 
efterladt i gangarealer og på plænen. 
 
Når der grilles, er det vigtigt at huske 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. 
 
Renovering af elevatorer 
Det går meget langsomt med Københavns Kommunes behandling af planerne for 
renovering af de udvendige elevatorer. Vores rådgivere er på sagen, men der er i 
øjeblikket en lang sagsbehandlingstid. Hvis ikke kommunen får færdigbehandlet sagen 
indenfor kort tid, kan vi desværre ikke nå at starte renoveringen i år men må udskyde det 
til næste år. Det er naturligvis både beklageligt og ærgerligt. 
 
Renovering af bagtrapper 
Næste fase af bagtrapperenoveringen skrider derimod planmæssigt frem. Bagtrapperne 
renoveres en af gangen, og planen er at nå endnu 3 i år. 
 
Altansejl 
Det er ved at være et par år siden sidst, men nu er der igen mulighed for at bestille de 
grønne altansejl. Ønsker du/I at købe et eller flere altansejl, kan du udfylde vedlagte slip 
og lægge det i bestyrelses postkasse i porten senest den 12. juni 2017. Bestilling er 
bindende, og beløbet trækkes over huslejen. Der er 5 forskellige typer altaner til gaden; 
A1, A2, A3, A4 og A5. Vær opmærksom på, at hvis man har flere altaner, kan de være af 
forskellig type. Nedenfor har vi listet, hvor de forskellige typer findes samt prisen. 
 
ALTAN A1 – pris 1.133 kr./stk. 
Amager Boulevard 127 TV 
Amager Boulevard 129 TH 
Amager Boulevard 131 TV 
Amager Boulevard 133 TH 
Amager Boulevard 133 TV 
Svinget 1 TH 



Svinget 1 TV 
Amagerbrogade 18 TV 
 
ALTAN A2 – pris 994 kr./stk. 
Amagerbrogade 18 TH (2 stk.) 
Amagerbrogade 26 TV 
Amagerbrogade 26 TH 
Amager Boulevard 127 TH (3 stk.) 
 
ALTAN A3 – pris 919 kr./stk. 
Amagerbrogade 26 TH 
Amagerbrogade 26 TV 
 
ALTAN A4 – pris 1.100 kr./stk. 
Alle altaner mod gården uanset opgang 
 
ALTAN A5 – Pris 1.133 kr/stk. 
Amagerbrogade 22 TH 
Amagerbrogade 22 TV 
 
 
Bestyrelsen holder sommerferie 
Bestyrelsen holder sidste møde inden sommerferien den 19. juni og mødes først igen 
medio august. Der må påregnes længere svartider i sommerferien. 	
 
God sommer. 
 
Med venlig hilsen  
Bestyrelsen 
 
 
 
 
 
 

Bestilling af altansejl 
 
Jeg bestiller (anfør antal ud for hver type af sejl) 
 
Antal sejl til altan mod gården   A4  _____ 
Antal sejl til altan til gaden A1  _____ 

A2  _____ 
A3  _____ 

   A5  _____ 
 
Navn __________________________________ 
 
Adresse _______________________________ 
 
Bolignr. ________________________________ 
 
Afleveres i postkasse i porten senest den 12. juni 2017 
 
 


