Juni 2019 nr. 124
Mere cykelparkering i gården
Cykelparkeringen fungerer ikke optimalt og kan vist bedst kaldes lettere kaotisk. Morten Stenak
har foreslået en løsning, hvor vi inddrager de to hækafgrænsede ”hyggekroge” mellem
affaldsindhegningerne til cykelparkering. Se den vedlagte skitse. De to områder bruges i dag
allerede delvis til cykelparkering, og de oprindelige borde og stole er blevet flyttet til den solrige del
af gården. Projektet indebærer, at der skal fjernes netto 20 meter hæk. Vi har lagt
projektbeskrivelsen ud på www.sonderport.dk. Bestyrelsen støtter Mortens forslag, og vi forventer,
at projektet sættes i gang umiddelbart efter sommerferien. Evt. bemærkninger til projektet skal
være bestyrelsen i hænde senest den 1. juli 2019 (bestyrelsen@sonderport.dk).
Loppemarked den 30. juni
Jean og Christian arrangerer et loppemarked i gården søndag den 30. juni kl. 10.00-16.00. Porten i
Svinget kommer til at stå åben for gæster, så husk at være ekstra opmærksomme og giv jeres
børn besked om ikke at gå nogen steder uden en aftale.
Kom forbi, gør et kup og mød jeres naboer !
Renovering af vinduer mv.
Bestyrelsen har holdt opstartsmøde med vores rådgivere om vinduesrenovering mv. og dørtelefon
projektet. Når vi har de endelige detaljer på plads, vil arbejdet blive sendt i udbud, og vi forventer
opstart senere på året.
Elevatorprojekt
Vi er i sidste fase af projektet. Der udestår udbedring af mangler og endelige afregning. De
beboere, som midlertidigt fik inddraget deres loftsrum, får direkte besked, når de igen kan flytte
tilbage.
…. og nu vil taler om loftet….
Foreningen brugte sidste år et anselige beløb på at få fjernet ”glemte” genstande fra rum og
fællesarealer på loftet. Det er derfor meget trist at se, at nogle beboere igen er begyndt at stille
genstande på tørrelofter og gangareal. Affald og genstande, som I ikke længere ønsker, må ikke
henstilles på fællesarealerne.
Forsikring
Efter en gennemgang af vores forsikringer har vi skiftet til Alka og opnået en god besparelse.
Sommer i gården
Vi krydser fingre for endnu 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. Og lad nu være
med at sætte noget i klemme i bagdørene – udover at pumperne ikke kan holde til det, er det en
åben invitation til tyve.
Ifølge vores husorden må der ikke være støjende adfærd og leg i gården efter kl. 21.00. Det
gælder også på sommeraftener. Husordenen kan læses på vores hjemmesiden.

Sommerfest lørdag den 31. august
Vi lukker en forhåbentlig dejlig sommer af med sommerfest den 31. august 2019. Igen i år vil
formanden agere masterchef og grille bøffer til alle. Tilmeld jer allerede nu festen og de praktiske
opgaver på vedlagte slip. Slippen skal afleveres i bestyrelsens postkasse senest den 12. august
2019.
Bestyrelsen holder sommerferie
Bestyrelsen holder sidste møde inden sommerferien den 1. juli, og vi mødes først igen medio
august. Der må påregnes længere svartider i sommerferien. !
God sommer!!
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tilmelding til sommerfest
den 31. august 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 den 12. august 2019.

Affaldslinjen i AB Sønderport (tegninger er ikke målfaste)

OMRÅDE 1 (tegninger er ikke målfaste)

OMRÅDE 2 (tegninger er ikke målfaste)

De 6 pladser i cykelstativ til almindelige cykler kan erstattes af 4 pullerter til ladcykler.

