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Renovering af altaner 

Altanrenoveringen som vi vedtog på generalforsamlingen skal nu til at gå i gang. 

Altan.dk starter i uge 20 med at gøre byggepladsen klar med containere og 

skurvogne. Vores aftale med altan.dk er selvfølgelig at hele processen skal foregå 

med så lidt mulig larm, støv og gene for beboerne som muligt, men det er et stort 

projekt vi har sat i gang, og det vil ikke undgå at kunne mærkes. 

 

Der vil blive sendt en særskilt informationsskrivelse ud fra altan.dk og focus2, hvor 

der også står telefonnumre, hvis nogen har spørgsmål i forbindelse med byggeriet. 

 

Altan.dk udarbejder en plan for i hvilken rækkefølge altansøjlerne renoveres. Denne 

vil blive hængt op i porten, sammen med oversigt for påbegyndelse og forventet 

sluttidspunkt for arbejdet. Der vil blive delt varsling rundt til de berørte beboere når 

arbejdet i deres sølje nærmer sig. 

 

I den periode en altan er afmonteret, vil der af sikkerhedsmæssige grunde blive lavet 

en afskærmning for altandøren. Dette er er altan.dk’s sædvanlige procedure, og skal 

forhindre at nogen komme til skade  med byggeliften eller nedfaldende 

byggemateriale. Beboerne skal selvfølgelig udvise forsigtighed, og ikke stikke 

hovedet ud af vinduet mens der foregår arbejde på deres søjle. 

 

For at håndværkerne kan komme til skal alle cykler stilles enten i cykelstativerne 

eller i cykelkældrene. Dette skal være gjort ved udgangen af uge 20. Alle der har en 

cykel stående som ikke bruges dagligt, bedes stille den i kælderen. 

 

Hele renoveringsprocessen forventes at være færdig i uge 48. 

 

Istandsættelsesarbejder 

På generalforsamlingen blev der vedtaget en række istandsættelsesarbejder blandt 

andet af 4 udvalgte bagtrapper. Bestyrelsen finder det ikke muligt at igangsætte alle 

arbejder samtidigt med altanprojektet. De arbejder der kan igangsættes uden 

sammenfald med altanprojektet vil  blive sat i gang snarligt men resten forventes 

overført til næste år 

 

YouSee 

I sidste udgave af Sønderport Nyt opfordrede vi til at beboerne melder til bestyrelsen, 

hvis der er signalproblemer på de digitale tv-kanaler.  Indtil videre har 10 meldt 

tilbage, på digitalsignal@sonderport.dk. 15. Maj er sidste chance for 
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tilbagemelding, hvorefter vi vil gøre status på problemet, og finde en passende 

løsningsmodel. 

 

 

Sommerfest 

Årets sommerfest bliver den 1. September Det  plejer at være en hyggelig og festlig 

begivenhed, og en god mulighed for at få snakket med sine naboer.  Traditioner er at 

vi i fællesskab skaber rammerne for festen. Der vil komme mere information når 

dagen nærmer sig, men sæt allerede et kryds i kalenderen nu, og meld dig til 

bestyrelsen, hvis du vil være med i festudvalget! 

 

Bageren 

Til vores store glæde har vi indgået aftale med en ny bager i lejemålet på hjørnet 

mellem Amager Boulevard og Svinget. Han vil åbne for salget af brød af kager i 

løbet af sommeren. Udover at sælge bagværket her, vil han producere herfra til sin 

butik i Roskilde. 

 

Ny grill 

Bestyrelsen en indkøbt en ny flot stor grill, som snart vil blive sat op i gården. Vi 

håber mange vil bruge den og få glæde af den. Husk at gøre den ren efter brug, samt 

ikke at efterlade optændingsvæske/blokke så små børn kan få fat i det.  

 

 

Sandkassen 

I midten af marts fik vi nyt sand i sandkassen til glæde for gårdens små glade børn. 

 

Flaskecontainer 

Der er opstillet flaskecontainer i gården som anvendes til tomme flasker. Når den er 

fuld så bedes flasker afleveret andetsteds og ikke blot efterladt ved container. Vores 

vicevært skal bruge tid (som vi betaler pr. timebasis) på at rydde op efter dette! 

 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 


