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Varmemesteropgaven  

Bestyrelsen har valgt at indgå kontrakt med Ørestadens Ejendomsservice ved Thomas Risvig i 

stedet for at ansætte en ny varmemester. 

Thomas Risvig har varetaget opgaven som afløser i den sidste måned, og det har været meget 

tilfredsstillende. Thomas er pligtopfyldende, høflig og omhyggelig, udfører opgaverne straks det er 

muligt, og har fokus på at håndværkerudgifterne skal holdes nede. Thomas har stor erfaring inden 

for branchen og arbejder meget selvstændigt. 

Udgiften til varmemesteropgaven vil ikke overstige vores hidtidige forbrug, tværtimod. Vi har dog 

ikke valgt denne ordning for at spare penge, men fordi vi mener, at det er det bedste løsning for os 

alle i A/B Sønderport.  

Vi bringer her et billede af Thomas Risvig: 

 

 
Der vil fremover ikke være kontortid ved fysisk tilstedeværelse i kontoret, men I kan henvende jer 

til Thomas på telefon 22448468, dagligt mellem kl. 7.00 – 10.00, eller mail 

varmemesteren@sonderport.dk.  

Ved uopsættelige hændelser, dvs. i akutte tilfælde, kan I henvende jer til Thomas på ovenstående nr. 

eller til bestyrelsen på 41279728. 

Fastnettelefonen på kontoret vil blive nedlagt. 

Der vil blive sat opslag i opgangene om ovenstående. 

 

Gårdfesten 12. september 

Gårdfesten var atter i år en stor succes. Det var køligt, men holdt tørt, og den nye teltopstilling 

fungerede fint til at samle hele selskabet. Der var desværre en del der ikke mødte op selvom de 

havde meldt sig til, og det betød at der var alt for meget mad. Det er synd, så vær søde at give 

besked I god tid hvis I alligevel ikke kan komme. Kagebordet var syndigt lækkert – og hvis man 

ikke var mæt allerede, kunne man hurtigt blive det i muffins, chokoladekage, banankage med mere.  

 

Facaderenovering – maling af vinduer til gaden  

Så er første fase gennemført. Det var meget meget få uheld, et meget tilfredsstillende forløb. Vi 

takker for god ro og orden 

 

mailto:varmemesteren@sonderport.dk


Porten 

Så blev porten færdig, og der kom lys… 

Vi håber, at I deler bestyrelsens opfattelse af, at resultatet er meget flot. 

 

Erhvervslejemålene 

Vi har desværre fået 2 opsigelser, nemlig Krunch på Amagerbrogade og Sanitern Rengøring på 

Amager Boulevard. Krunch sagde deres op for længe siden, men vi forsøgte sammen med dem, at 

finde et nyt sortiment, som dog ikke måtte kollidere med Helsekostbutikken eller bageren. Det 

lykkedes desværre ikke.  

Det er et stort lejemål og det har dermed stor økonomisk værdi for os. 

 

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  

 

 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 


