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Plantedagen 
Et stort tak til de mange ildsjæle, der mødte op den 27. maj for at gøre gården pænere  
 
Børnecykelparkering. 
Børnecykler efterladt på gangene har været en kilde til debat. Som en forsøgsordning laver vi 
parkering for børnecykler i et af områderne afgrænset af bøgehækken. Vi får opsat et skilt, og 
opfordrer til, at alle børnecykler stilles der.  
 
Generelt opfordres alle til at parkere deres cykler hensynsfuldt og holde gangene fri. 
 
Det andet område der er afgrænset af en bøgehæk opfordrer vi til primært bliver brugt til ladcykler. 
 
Luk nu de døre! 
Vi ser desværre, at beboerne stadig sætter ting i klemme for at holde dørene åbne, især 
bagdørene. Udover at det ødelægger pumperne, så inviterer vi ubudne gæster indenfor. Vær med 
til at holde dørene lukkede til enhver tid. 
 
Sand hører til i sandkassen. 
Sand ødelægger græsset, så vær derfor opmærksom på, at jeres børn ikke spreder sand fra 
sandkassen ud på plænen.  
 
Elevatorerne er af ældre dato. 
De er kun beregnet til 3 personer eller 225 kg gods. Der har været et par episoder, hvor der har 
været flere end 3 personer i elevatoren, og elevatorer så er gået i stå. Hvis et elevatorstop skyldes, 
at man bevidst har ignoreret den information om antal og vægt, der er sat op i elevatoren, vil den 
regning, som foreningen modtager fra vagtfirmaet, blive videresendt til den pågældende 
andelshaver.  
 
Udskiftning af de udvendige elevatorer. 
Vi ligger fortsat i forhandlingerne med leverandører af de nye elevatorer. Desværre har vores 
rådgivende ingeniører mistet centrale medarbejdere, hvilket har forsinket forhandlingerne. Vi 
forventer stadig, at projektet går i gang efter sommeren. 
 
Loftrum. 
Efter rigtig mange ture op og ned ad bagtrapperne er der er nu fuldkommen check på, hvilke 
andelshavere, der disponerer over hvilke loftrum, og hvilke rum der er ledige. Og der er lavet 
kontrakter på leje af ekstra loftrum og for de erhvervslejere, hvor loftrum ikke var en del af 
kontrakten.  
 
I forlængelse af dette arbejde har bestyrelsen nedskrevet foreningens regler for loftrum og lagt 
dem på hjemmesiden.  



 
Renholdelse af fortove 
Der har været en del debat i medierme ang. Københavns Kommunes renholdelsesordning. Som vi 
skrev i sidste nyhedsbrev har AB Sønderport fået dispensation, og er nu Thomas vicevært, som 
sørger for renholdelse af fortovene rundt om vores ejendom.  
 
Bestyrelsen holder sommerferie. 
Der må påregnes længere svartider i sommerferien. Bestyrelsen mødes igen i august. 
 
HUSK sommerfesten den 25. august.  
I år planlægger vi aktiviteter for børn om eftermiddagen, så husk at tilmelde jer og børnene 
sommerfesten. Hvis du har gode ideer eller vil være med planlægningen af børneaktiviteter, så til 
skriv din mail på tilmeldingen.  
 
Endnu engang god sommer! 
 
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 for børn 
 
 
 
Afleveres i bestyrelsespostkassen i porten senest onsdag den 1. august 2018.  
 


