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Sommerfest 
Tak for en god fest – og ikke mindst for god ro og orden. Der er flere, som allerede glæder 
sig til næste år 🙂"#$ 
 
Valuarvurdering 
Som vedtaget på generalforsamlingen er bestyrelsen i færd med at indhente 
valuarvurdering, der skal danne grundlag for en evt. beslutning om at overgå til samme på 
kommende generalforsamling. Samtidig er vi gået i gang med at få udarbejdet en 
vedligeholdelsesplan og arbejder med rådgiverne omkring forskellige scenarier, som vi 
forventer at kunne præsentere på generalforsamlingen. 
 
Træ-, cykel- og reparationsværksted 
Stærke kræfter i foreningen har i gangsat et projekt med at lave et værksted, hvor 
andelshavere dels kan låne værktøj, dels lave hobbyprojekter. Mere information om 
projektet følger. 
 
Udskiftning af elevatorer  
Vi forventer, at arbejdet med at udskifte de udvendige elevatorer går i gang om kort tid. 
Entreprenøren starter først med udskiftning af elevatoren ved Amagerbrogade 20 i uge 47, 
og fortsætter med de to elevatorer ved Amager Boulevard i uge 2/3 2019.  
 
…... til dem med børn 
Genbrugsrummet 
I sommer har der flere gange været børn, som har brugt genbrugsrummet til lege- og 
udklædningsrum og efterladt genstandene fra rummet spredt rundt i gården. Vi må derfor 
minde om, at genbrugsrummet er til genbrug, og at det ikke er et legerum. Der er stadig 
adgang for børn, men fremadrettet kun i følgeskab med voksne.  
 
Pergolaen 
Der er observeret børn i pergolaerne 🙂"#$ Det siger sig selv, at man ikke skal klatre i 
pergolaen på grund af risikoen for at falde ned og komme til skade. Derudover er der risiko 
for at beskadige bl.a. lamperne. Så for at undgå skader på børn og andelsforening, så tag 
fat i jeres børn og mind dem om, at pergolaer og skraldecontainerne ikke er klatrestativer.  
 
 
 
 



 
 
Persondataforordningen  
Efter en gennemgang er det bestyrelsens opfattelse, at foreningen lever op til de nye krav 
i persondataforordningen og databeskyttelsesloven. Vi henviser desuden til orientering 
vedr. den nye persondataforening, som administrator omdelte i juni. 
 
Genstande på hovedtrapper og bagtrapper - og så lige de åbne vinduer 
Der står mange genstande på både hovedtrapper og bagtrapper. Bestyrelsen vil gerne 
indskærpe, at det ikke er tilladt, at opmagasinere/efterlade ting på trapperne, idet det 
udgør en sikkerhedsrisiko (brand og fald).  
 
Ligeledes står der ofte konstant vinduer åbne på køkkentrapperne. En kort udluftning er 
godt, men det ødelægger vores bagtrapper, hvis vinduerne står åbne hele tiden, idet det 
tillader både slagregn og duer at komme ind. Så vær venlig at lukke vinduerne efter jer. 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 


