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Tidsplan for facaderenoveringen på Amagerbrogade og i Svinget og meget mere 

Så er arbejdet så småt startet op. De relevante beboere har modtaget orientering om processen, dog 

har også Amagerbrogade 26 th modtaget info, men der er arbejdet færdigt. 

Reklamesøjlen som hang på gavlen bliver sat op igen, men denne gang på muren og ikke på stillads 

for ikke at generer beboerne. Vi vil samtidig undersøge en søjle altaner for at se hvor galt det står til 

og så lægge et forslag til en plan derfra. 

Kloakarbejder og rensning af tagnedløbsbrønde sker nu. Endelig har vi fået lagt en plan for 

renovering af lyskasserne, og vi starter med de 5-6 værste, som er fra Amagerbrogade 18 og hen ad 

Amagerbrogade. 

 

Elevatoraftale og de udvendige elevatorer 

Vi har nu med dygtig hjælp fra vores rådgiver Focus2 fået en fornuftig aftale med Thyssen om drift 

og vedligehold samt tilkald. Det er stadig en stor omkostning, og vi beder derfor fortsat om jeres 

medvirken i form af, at I fortæller os, hvis I har kaldt nødhjælp. 

 

Legepladsen 

Der har desværre været en kedelig faldulykke fra redegyngen. Mathias faldt af og slog sig, mens 

Emil slog 2 tænder løse. Det viste sig, at sjæklen som holder de bærende kæder på plads havde 

løsnet sig og dermed ”tabt” den ene af de 4 kæder. Bestyrelsen har efterfølgende gået gyngen efter 

og alle skruer, sjækler og bolte er nu efterspændt. Fremover vil bestyrelsen sikre, at gyngen bliver 

efterspændt med jævne mellemrum. 

 

Haven og haveredskabsskuret  

Preben har sat en kodelås på redskabsskuret. Koden er 2300. Haven trænger til at blive kildet på 

maven og få luget i bedene.  

Det er også tid for at få havemøblerne frem, så gode kræfter er velkomne.  

 

Med det gode vejr kommer også grill-sæson, og vi vil gerne erindre om forsigtighed i den 

forbindelse. Vi har stadig flere flasker tændolie i forvaring i kælderen. Det er farligt for børnene og 

alle os andre!  

Hvis tændmateriale stadig bliver efterladt, vil det blive fjernet. 

 

Erhvervslejemål 

Krunch-lejemålet har stået tomt alt for længe. Det har været dyrt, meget dyrt. Vi har haft en lang 

dialog med Emmerys, men det lykkes nok ikke. Vi har også en sushibar på banen, og det tror vi på. 

Garnforretningen er der rigtig mange bydere på. Vi har ikke besluttet os endnu.  

 

Opslagstavler 

En never ending story… men de er på vej. Vi håber, at I synes om dem. Vi skal samtidig bede om, 

at der ikke anvendes almindelig tape på mellemgangsvinduer eller hoveddørsvinduer. Det er noget 

stads, som ikke er til at få af. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 


