
LYNEBORG NYT 
December 2020       Nyhedsbrev nr. 10 

 

 

Cykler – 2. akt 
Så er der blevet udleveret cykelplomber og opsat skilte med at cykler fjernes uden ansvar. 
Der er opsat skilte på nordsiden om, at cykelstativet er forbeholdt Lyneborgs beboere. 

Derfor går vi nu i gang med næste etape i oprydningen, nemlig mærkning af de cykler der  
nu henstår uden plomber. Det gælder både cykler i kældrene og på de udendørs arealer. 

I sidste uge blev der udleveret 1 plombe pr. beboercykel til beboerne i 40 af vores 52 
lejligheder. Så der er stadig 12 lejligheder, som ikke har fået plomber. Hvis din lejlighed er 
en af dem, og du har været forhindret i at hente dine plomber, kan du stadig få den/dem 
ved at kontakte viceværten.  

Fjernelse af uplomberede cykler 
De uplomberede cykler bliver nu udstyret med et særligt mærke med varsel om fjernelse 
efter den 25. januar. På det tidspunkt vil de blive samlet og bundet sammen. Det vil ikke 
være muligt at ”befri” en cykel fra bunken på det tidspunkt.  

Gæsteparkering af cykler 
Der er nogle beboere, der har givet udtryk for en vis bekymring over, hvor deres cyklende 
gæster nu skal sætte deres cykler, og om de risikerer at blive fjernet. 

Vi skal understrege, at vi selvfølgelig ikke ønsker at genere nogen, og at jeres gæster stadig 
skal have lov til at sætte deres cykler, som de plejer, mens de er på besøg hos jer uden risiko 
for fjernelse. 

Hvorfor gør vi alt dette her? 
Det primære formål med de nye skilte vi har sat op på vores udendørs arealer er at slippe 
for parkerede pendlercykler, glemte cykler samt cykler fra naboejendommene. Vi ønsker, at 
vores ejendom skal se ordentlig ud, og mange parkerede cykler ved sportsforretningen og 
langs hegnet i Solvænget og i vores indgangspartier får ejedommen til at ligne et kollegie. 
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I kældrene, kan vi konstatere, at efterspørgslen efter opbevaringsplads sætter kapaciteten 
under pres. Vi ønsker at skaffe bedre plads til de cykler, der bruges i hverdagen og ikke til 
opmagasinering af cykler, der ikke bruges. Det bliver forhåbentlig til glæde for os alle. 

Vi er meget spændte på at se, hvor meget denne oprydning hjælper. Vi håber, at den måske 
løser problemet, så vi ikke behøver at skulle investere mange penge i nye udendørs 
cykelskure og lignende. Det bliver op til cykeludvalget efter den 25. januar at komme med 
en vurdering af, hvilke til tiltag der er ønskelige og hvad det vil koste. 

Jul 

Til sidst vil vi gerne ønske jer alle en rigtig glædelig jul på trods af vores ubudne corona gæst 
samt et godt og lykkeligt nytår, hvor vi forhåbentlig snart kan se lyset for enden af tunnelen.  

 
 

Næste bestyrelsesmøde 
Onsdag den 6. januar 2021 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 


