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Desværre ingen nytårskur i år 
Allerførst vil vi gerne ønske alle beboere i Lyneborg et rigtig godt og forhåbentligt snart 
coronafrit 2021.  

I sidste Lyneborg Nyt skrev vi, at vi ville arrangere vores årlige nytårskur udendørs i gården. 
Men som pandemien nu udvikler sig, ønsker vi ikke at udsætte nogen for unødig 
smitterisiko. Derfor aflyses nytårskuren. 

Vi håber, at vi så i stedet kan mødes til foråret og fejre indvielsen af vores nye gårdanlæg.  

Cykler 3. akt 
Der er nu udleveret plomber til 46 af ejendommens 52 lejligheder og vi går nu videre til 3. 
akt af oprydningsprocessen. Umiddelbart efter den 25. januar fjerner vi de cykler der 
henstår i kældre og udendørs arealer uden plomber. De fjernede cykler placeres i en aflåst 
bunke i græsplænen (nord/sydhjørnet ved garagerne).  

Hvis du har en cykel, som eventuelt er blevet fjernet ved en fejl kan du nå at redde den ved 
at henvende dig til viceværten. Ellers overgives hele bunken til politiet efter nærmere aftale 
med dem, tidligst 4 uger efter den 25. januar. 

Plads i cykelkældre og kælderrum 
Der er nogle enkelte beboere, der er utilfredse med, at der ikke udleveres plomber til mere 
end én cykel pr beboer. Vi vil i den forbindelse nævne, at vi er meget heldige i Lyneborg, 
hvor beboerne, i modsætning til andre steder i København og i nybyggerier, får stillet både 
et loftsrum og et kælderrum til rådighed. 

Foreningen kan ikke og har heller ikke nogen forpligtelse til at stille yderligere 
opbevaringsmuligheder til rådighed for beboere, der anskaffer sig ekstra cykler. Det må man  
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selv finde en løsning på f.eks. i kælderrum eller garage. Det gør de medlemmer af 
bestyrelsen, der har mere end én cykel. 

Der er 52 lejligheder i ejendommen, og med et gennemsnit på 2 beboere pr. lejlighed, 
betyder det, at der er behov for plads til 104 cykler, hvilket ikke er realistisk. Foreningen 
råder kun over to cykelkældre, hvor kapaciteten nu er presset til bristepunktet.  

Resulterer oprydningen i, at der er plads til flere cykler end estimeret, vil bestyrelsen se på 
muligheden for at udlevere flere plomber 

Gårdprojektet 
Så nærmer vi os tidspunktet i midt februar, hvor gårdprojektet går i gang. Vi starter med at 
rydde gården og derefter går arbejdet med at reparere kloarken i gang. 

Mere information følger, når den endelige dato er fastlagt og under hensyn til 
vejrsituationen. 

Ryd op efter nytår 
Nytårsaften er blevet behørigt fejret og der er skudt en masse fyrværkeri af på 
garagepladsen. Dagen efter lignede området en slagmark. Det ville være god stil, om man 
efter løjerne næste dag lige greb en kost og fejede op efter sig.  

Oprydning på trapper og gange 
Nu vi er ved oprydning, skal vi nævne at der skal være ryddet på vores trapper og gange. Vi 
vil i nærmeste fremtid gennemgå arealerne, så I må meget gerne fjerne eventuelle hensatte 
genstande allerede nu. 

 
 

Næste bestyrelsesmøde 
Tirsdag den 9. februar 2021 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 


