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Loftrum – husk frist den 1. juni. 
Til dem, der endnu ikke har sat navn og adresse på deres loftrum, så minder vi om, at fristen er 1. 
juni 2018. Lås på loftrum uden navn vil herefter blive brudt op. 
 
Træer 
Stammen på et af de store træer i gården var rådden, så vi har fået fældet træet. På anbefaling af 
en gartner har vi valgt ikke at plante nyt, men vil genetablere belægningen og således udvide grill 
og legeområdet. Stenbelægningen hindrer, at vandet når træernes rødder, og vi må derfor 
forvente, at også det andet træ vil dø og må fældes i løbet af de næste par år.  
 
Hvilken kaffe byder du uventede gæster? 
Fordøre, bagdøre og dørene til loftsektionerne må ikke holdes åbne med kiler eller anden 
afspærring. Det ødelægger ikke blot dørpumperne, men øger også risikoen for indbrud, når man 
glemmer at fjerne kilen igen. Dørene skal holdes lukkede.  
 
Plantedag i gården den 27. maj 2018 
Der er hængt et opslag op i porten ved Svinget 3, hvor man kan tilmelde sig og komme med gode 
ideer. Mød op og gør vores gård grønnere.  
 
Sommer i gården 
Vi krydser fingre for en sommer med godt vejr! Alle beboere er velkomne i gården, men husk at 
rydde op efter jer, så ingen falder over efterladt lejetøj, skateboards etc. Når der grilles, er det 
vigtigt at fjerne tændvæske, tændstikker m.v., så det ikke ligger frit fremme for små nysgerrige 
fingre.  
 
Bordtennisbord 
Bordtennisbordet er kommet, og det bliver allerede flittigt brugt. Bestyrelsen vil sørge for at 
indkøbe nogle bat og bolde til fælles afbenyttelse, så alle har mulighed for at få glæde af bordet. 
Der er monteret en kasse under bordet, hvor bat og bolde skal opbevare, når de ikke er i brug. 
Sørg for at lægge tingene på plads efter spil. Hverken bat eller bolde kan tåle at ligge ude i sol og 
regn.  
 
Sommerfest den 25. august 2018 
Sommerfesten afholdes lørdag den 25. august, hvor Sune endnu engang vil grille lækre bøffer til 
alle. I kan allerede nu tilmelde jer festen og de praktiske opgaver på vedlagte slip. Slippen skal 
afleveres i bestyrelsens postkasse senest den 1. august 2018.  
 
Renholdelse af fortove 
Som omtalt i beretningen for 2017 søgte vi i foråret 2017 dispensation hos kommunen til, at vi selv 
måtte sørge for renholdelsen af fortovet på Amagerbrogade – og dermed ikke skulle betale 
kommunen for at gøre det. Som nævnt fik vi afslag, hvilket vi klagede over. Klagen har heldigvis 
båret frugt, idet kommunen efter ”kun” et lille års tid har meddelt os den ønskede dispensation 
(gældende indtil december 2020). Fremadrettet vil det derfor være Thomas vicevært, som sørger 
for renholdelse af fortovene rundt om vores ejendom.  



 
Bestyrelsen holder sommerferie 
Bestyrelsen holder sidste møde inden sommerferien den 18. juni og vi mødes først igen medio 
august. Der må påregnes længere svartider i sommerferien.  
 
Med venlig hilsen  
Bestyrelsen 
 
 
 
 

Tilmelding til sommerfest 
den 25. august 2018 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Navn_______________________________________________________ 
 
 
Adresse ____________________________________________________ 
 
 
Antal voksne________________________________________________ 
 
 
Antal børn _________________________________________________ 
 
 
Kryds af hvad I gerne vil gerne hjælpe med 
 
__ teltopsætning 
 
__ udsmykning af telt og gård 
 
__ teltnedtagning og oprydning dagen efter  
 
__ indkøb af vand, øl og vin 
 
__ bagning af kage(r)   
 
__ underholdning  
 
 
 
Afleveres i bestyrelsespostkassen i porten senest onsdag den 1. august 2018.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 


