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Gården 
Så nærmer vi os endelig afslutningen på gårdrenoveringen, vi venter kun på, at tømreren 
skal blive helt færdig. De armaturer som er opsat i pergolaen er midlertidige, da vi ikke kan 
skaffe de rigtige før om ca. seks uger. Der er monteret sensorer, som tænder lyset i nogle 
minutter, når der går nogen forbi. 

Det har været projekt med en del udfordringer og en masse larm. Vi kan nu glæde os til 
noget mere ro samt noget pænt at se på. Som tidligere beskrevet plantes der først ultimo 
oktober/primo november og først derefter kan vi endelig blive helt færdige. 

Affald 

Fra ca. 1 september forventer vi at kunne køre affaldscontainerne ind i gården igen. Vi 
opsætter skilte, der indikerer hvilken type containere, der skal stå hvor. 

I er sikkert mange, der afventer at vi får en storskraldscontainer. Den er nu bestilt, og vi har 
fået lovning på, at den kommer fredag d. 17. 9., hvorefter den kan benyttes til den afhentes 
tirsdag d. 21.9.  

Tørrestativet 

Tømreren sætter snore op i tørrestativet i denne uge. MEN – I bør være opmærksomme på, 
at det egetræ der er brugt til stativet i den første tid kan udskille i noget garvesyre, som kan 
smitte af, når det regner. Så undlad derfor at hænge jeres tøj op i nærheden af bjælkerne 
eller at lade det hænge i regnvejr. Bare for en sikkerheds skyld. Træet holder op med at 
udskille syre i løbet af nogle måneder, vi ved bare ikke præcis, hvor længe det varer. 
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Bilkørsel i gården 

Det vil være tilladt at køre ind i gården eller porten med en almindelig personbil i 
begrænset omfang. Det betyder at færdsel med f.eks. en varevogn ikke er tilladt, det er 
belægningen ikke beregnet til at klare. 

Liftarbejde i gården 

Det er et krav, at der ved enhver form for lift- og stilladsarbejde skal anvendes køreplader / 
udligningsunderlag fra porten og i hele gårdarealet iht. husorden. 

Husorden og gården 
Vi skal lige minde om vores regler for gården. Private møbler og krukker må ikke opsættes 
og der må ikke grilles. Vi har alle i gårdprojektets forløb oplevet, hvor lydt der er, så dæmp 
lige stemmerne, når I hygger jer i gården og brug i stedet haven til længerevarende og større 
forsamlinger. 

Nye vedtægter 
De nye vedtægter blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling i juli og er nu 
gældende. Alle lejlighedsejere har fået dem tilsendt og de findes desuden i Probo arkivet. 

Altanudvalg 

Det lovede altanudvalg, som skal udarbejde forslag til eventuelle altaner mod gården, er nu 
nedsat. Udvalget får Per Dahl Kristensen som repræsentant fra bestyrelsen. 

Havegruppe 
Der er nu også etableret en gruppe af beboere, som har lovet at hjælpe med at vedligeholde 
vores haver. Vi har også fundet en anlægsgartner, der er ved at udarbejde en plan for det 
arbejde, der skal udføres, hvornår og hvordan. Susan Döcker er leder af denne gruppe, der 
vil blive indkaldt til orienterings- og arbejdsmøde snarest muligt, når planen er klar. 

Maling af opgange 
Så er Solvænget 1 malet færdig. Det har pyntet gevaldigt. Solvænget 3 iværksættes om fire 
uger, da maleren ikke har tid før. 
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Maling af vinduerne på nordsiden 
Vi afventer endelig tilbagemelding og bekræftelse fra maleren om, hvornår han kan starte 
med arbejdet.  

Ny låge i haven 

Den nye låge er nu opsat. 

 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 


