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Facaderenoveringen på Amagerbrogade og i Svinget  

 

Arbejdet går planmæssigt. Stilladserne er ikke sjove, hverken for beboerne eller for erhvervslejerne. 

Og det er heller ikke sjovt, når de bliver sat op, for det larmer, hvilket af og til kan risikere at finde 

sted i weekender etc. hvor der er mindst trafik. Det er dog ikke hensigten, at det skal ske på vores 

fridage, men det kan være nødvendigt. Vi beder derfor om jeres forståelse for, at der kan være 

kortvarig støj uden for normal arbejdstid. 

 

Gården 

 

Ja, så skete der en ulykke som følge af at legeting flyder i gården efter endt brug. Inge Hørup var 

den meget uheldige at falde over et skateboard og kom slemt til skade. 

 

Vi gengiver hendes mail til os her:  
 

Til Bestyrelsen. 

Er det ikke muligt at få orden på alle de børnecykler, legetøj 

skubbevogne, skateboard mm der konstant ligger og flyder i gården? Jeg er netop 

faldet over et skateboard og blevet ret forslået, fordi den, pga den grå 

farve er vanskelig at se i mørke. Jeg samler, rydder op og rejser cykler 

næsten dagligt for at passere gennem gården, men jeg ved ikke rigtig, hvor 

alle børnecyklerne skal stå. Kan I ikke ved næste omdelte beboerbrev gøre 

opmærksom på problemet og bede forældrene hjælpe deres børn med 

oprydning. Og så ville det være dejligt, hvis bordet blev rejst.  

 

Vi har også fra andre beboere modtaget henvendelser om den måde gårdanlægget bliver benyttet på,  

det være sig voldsomt slid af græsplænen, legeting der flyder overalt efter endt leg, borde som 

bliver lagt ned for at lege skjul, fint nok, men ikke, at det ikke bliver rejst igen og ryddet op og sat 

på plads. 

 

Vi skal alle være her, store som små, unge som ældre, og vi må bede forældrene sørge for at der 

bliver ryddet op efter endt leg i gården, hver dag. 

 

Hovedrengøring af hovedtrapperne den 1. - 3. juni 

 

Det er tid for hovedrengøring af trapperne, og vi skal i den forbindelse bede jer om at fjerne ALT 

der står på både for- og bagtrapperne og også inde under trapperepos. Hovedrengøringen finder sted 

i perioden den 1. -3. Juni.  

 

Duer på loftet og møl 
 

Vi skal bede jer om at holde øje med, at der ikke er smadrede ruder på jeres loftsrum. Vi har haft en 

episode hvor duer pga. af et knust vindue har taget ophold på loftet og har svinet så meget, at det 

var nødvendigt at rekvirere skadedyrsbekæmpelsen for at desinficere. Det kostede os 2.500,00 kr. 

Skadedyrsbekæmperen konstaterede også tøj som var efterladt på trappen, og advarede os om det, 

da det tiltrækker møl – og møl spreder sig. Vi vil derfor opfordre til, at I, hvis I har møl, enten 



melmøl eller klædemøl, bekæmper disse i boligen straks de opdages. Vi kan henvise til Matas for 

råd og midler, samt diverse sider på internettet med råd om bekæmpelse. 

 

Erhvervslejemålene 

 

Endelig lykkedes det at få lejet alle ledige erhvervslejemål ud. 

Emmery’s rykker ind i det tidligere Krunch medio juni. Den franske bager er helt med på det. De 

har indgået en aftale. A Sushi rykker ind i Audio Acryl-forretningen i august og Buddha rykker ind 

i Garnforretningen. Vi byder alle de nye velkomne og håber, at alle butikkerne får god gavn af 

naboskabet. 

 

Sommerfest 

 

Forår har vi ikke haft meget af, men det bliver forhåbentlig sommer, og med det en sommerfest. Det 

bliver lørdag d. 28. August – og der bliver i år først uddelt invitationer efter sommerferien, så de 

ikke forputter sig i ferieperioden. Preben Asmild er taget til Frankrig for at hente vinen til festen, så 

vi mangler blot glade gæster og hjælpende hænder. Mere om det i starten af august! 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 


