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Gårdfesten 12. september 

Tilslutningen til årets gårdfest slår alle rekorder, der er næsten 90 tilmeldte, så vi kommer til at 

sidde tæt. Det er muligt at vi får brug for at nogle af deltagerne medbringer egne klapstole, men det 

finder vi også nok ud af. Slå paraplyerne op i god tid, så kan det være at vi får skræmt regnen helt 

væk i år! 

 

Facaderenovering – maling af vinduer til gaden  

Det har gået lidt langsommere end planlagt og det skyldes i hovedsagen, at der var mange skader på 

murværket i spidsen. Håndværkerne har ved ihærdig indsats fået indhentet forsinkelsen, men da 

murværket på gavlene på den sidste del af Boulevard-siden er meget medtaget, har det været 

nødvendigt at forlænge afleveringen med 3 uger. Det vil sige, at stilladserne først er væk i uge 41. 

 

Herefter bliver der en pause i arbejdet, idet vi først skal have holdt Generalforsamling og træffe 

beslutning om finansiering af det videre arbejde. 

 

Haven  

Det er dejligt, at der bliver nusset om blomsterne og Anna Balslev har klippet visne roser af i 

sommer i kamp med grådige bladlus . Haven er frodig og blomsterrig. Vi skal nok have beskåret 

nogle buske, så der er mere plads til roser og alle de andre smukke stauder, som Eva har plantet.  

 

Haven bliver flittigt benyttet også til spisning, og vi vil gerne indskærpe vigtigheden af ikke at 

efterlade optændingsolie og tændstikker i gården. 

 

Istandsættelse af Porten 

Porten er blevet flot, nok lidt luksus at gøre når vi ingen penge har. Men da vi jo også har isoleret 

loftet har det også gavnlige effekt for bl.a. lyd og varme. Lamper kommer snart. 

 

Vaskekælder 

Der er nu kommet en anmodning om ikke etablere vaskekælder på grund af udgifterne for de øvrige 

beboere. Da der kun er kommet få tilbagemeldinger om interesse i vaskekælder, kan bestyrelsen 

ikke gå videre med at etablere vaskekælder for nuværende. Vi opfordrer fortsat til tilbagemeldinger 

med henblik på at tage spørgsmålet op til debat og endelig beslutningstagen ved den ordinære 

generalforsamling i januar. 

 

 

 



 

Erhvervslejemålene 

Velkommen til Vigdis, der har overtaget helsekostbutikken, som nu hedder Go4love, og tillykke 

med flot renovering af butik. Det er herligt at se, når det går vores butikker godt, og igen i år var det 

et tilløbsstykke, da Englebasserne startede udsalg. Den argentinske vinhandel har fået tilladelse til 

at have åbent til kl. 22.00 for fredelig og stille udskænkning. Det nyder mange godt af her i 

sommervarmen. Kaffebaren, som nu også har is i bæger, er meget large med størrelserne og kaffen 

er rigtig god. Garnforretningen har lækre garner, og hvis man falder for noget garn, men må opgive 

strikningen, så kan man også få hjælp til det for en billig pris. Oplægning og reparationer foregår 

ekspedit og perfekt. 

Bodegaen er desværre pakket ind i stilladser p.t., men vi håber, at kunderne stadig kan finde ind, for 

populært er deres spisearrangement. Ja, vi kunne blive ved, og vi vil da også gerne reklamere lidt 

for vores butikker, som er rigtig gode. 

 

Opbevaring i opgange 

Vi vil gerne – igen – indskærpe at det ikke er tilladt at stille ting i opgange, og vi vil også bede om, 

at der kun står en barnevogn/klapvogn pr. husstand, og kun så længe de er i brug til de små børn. 

Der står mange støvede rundt omkring. Sæt dem i cykelkælderen eller andet, bare ikke i opgangen. 

 

Trappevinduer 

Husk at sætte hasp på vinduerne, når I lufter ud på trapperne. Vores vinduer bliver ødelagt ellers! 

Og husk at lukke vinduerne når det bliver dårligt vejr. Tusind tak for hjælpen  

 

Bestyrelsen 

Der er sket lidt ændringer i bestyrelsen, idet Ida-Marie Schrøder er trådt ud pga. snarlig flytning. 

Suppleant Barbara Bonnesen Bertelsen er trådt ind i bestyrelsen. Vi har endvidere udpeget Thomas 

Grum som næstformand. 

 

Varmemesteren 

Vi har set os nødsaget til at opsige Jens Duus til fratræden den 30. november 2009, da der desværre 

stadig er samarbejdsproblemer.  

Jens er p.t. sygemeldt, og vi har afløser på om morgenen fra kl. 7.00 – 9.00 , så I kan ringe i 

kontortiden mellem kl. 7.30 – 8.30. I den kommende tid har vi derfor brug for jeres hjælp. Vi skal 

bede folk melde sig til os pr. mail eller i postkassen om ting, de har bedt Jens om, så vi kan få taget 

hånd om sagerne. Bl.a har vi et navneskilt til dørtelefon liggende (C. R. Rasmussen), men vi ved 

ikke, hvor det hører til, så det kan blive sat op. Fra mandag d. 7. september kan man skrive såvel til 

varmemesteren@sonderport.dk som til bestyrelsen@sonderport.dk. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 
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