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Administrator 
Grubbe Advokater har været AB Sønderports administrator de sidste 20 år. 
Advokatselskabet er blevet delt i to selskaber, og administrationen af AB Sønderport vil 
fremover bliver varetaget af advokatfirmaet Skovgaard Alsig. Rasmus Juvik, der har været 
vores faste kontakt gennem de sidste mange år, forbliver i Grubbe Advokater. Vores nye 
kontaktperson er Advokat Jacob Glistrup. De administrative medarbejdere flytter med til 
Skovgaard Alsig.  
 
Skovgaard Alsig 
Overgaden Neden Vandet 9A, 3. th. 
1414 København K 
Tlf.: 33 13 11 30 
 
Trappevask 
Vi har fået nyt firma til rengøring af trapper. De har startet med at gøre hovedrent, og vi ser 
frem til et godt samarbejde.  
 
Salg 
Der har været pænt gang i salget af andelslejligheder de sidste 6 måneder. Det er et stort 
arbejde for bestyrelsen at organisere salg. Derfor kan det til tider tage omkring en måned 
fra henvendelsen, til bestyrelsen kan gå i gang med salget. I ferietid eller omkring højtider 
kan der gå længere tid. Man skal derfor regne med ca. 3 mdr. fra henvendelsen til 
bestyrelsen til overtagelsesdag. Salgene har høj prioritet, og vi arbejder så hurtigt, vi kan. 
Fordelen, ved at vi selv gør en del af arbejdet og ikke f.eks. administrationen, er bl.a., at 
køber og sælger kan nøjes med at betale et beskedent flyttegebyr. I den forbindelse er det 
vigtigt, at sælger gør sig bekendt med det ansvar, man selv har i forbindelse med salg, 
f.eks. el- og VVS-syn. 
 
Sommer- og jubilæumsfest den 26. august 
I kan allerede nu tilmelde jer sommerfesten og krydse af, hvad I gerne vil være hjælpe 
med, så festen bliver en succes. Der vil blive grillet store bøffer og serveret lækkert 
tilbehør, men vi mangler nogle til at danne et festudvalg og koordinere de festlige detaljer. 
Meld gerne tilbage til bestyrelsen. På vedlagte slip kan I tilmelde jer festen og diverse 
opgaver.  
 
 
Med venlig hilsen  
Bestyrelsen 



 
 
 

Tilmelding til sommer- og jubilæumsfest 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Navn_______________________________________________________ 
 
 
Antal voksne________________________________________________ 
 
 
Antal børn _________________________________________________ 
 
 
Adresse ____________________________________________________ 
 
 
Kryds af hvad I gerne vil gerne hjælpe med 
 
__ teltopsætning 
 
__ udsmykning af telt og gård 
 
__ teltnedtagning og oprydning 
 
__ indkøb af vand, øl og vin 
 
__ bagning af kage(r)   
 
__ underholdning  
 
 
 
Afleveres i bestyrelsespostkasse senest den mandag den 14. august 2017.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 


