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Tørrestativet
Tørrestativet er højere ind mod midten af gården, fordi terrænet er udformet som en skål,
som skal lede regnvandet væk ved skybrud. Så, hvis man ikke er så høj, kan man lettest nå
de snore, der er placeret yderst
Vi gentager lige, 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.

Maling af vinduerne på nordsiden
I sidste nummer af Lyneborg Nyt skrev vi at vi afventede besked fra maleren om, hvornår
han kan starte med projektet. Den har vi nu fået med desværre med en ændret pris. Hele
60.000 ekstra vil han gerne have. Det var en streg i regningen, for en så stor budgetoverskridelse har vi ikke råd til, og vi sender derfor projektet i udbud igen og beder om et
nyt tilbud fra en anden maler. Start foråret 2022 – desværre.

Oliering af hoveddøre
Så fik vi endelig udført den lovede afslibning og oliering af vores hoveddøre. Man kan
virkelig se forskel. Samtidig har vi bedt maleren foretage lapning af vægge og stødtrin i
opgangene, der hvor der var skader.
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Kørsel med cykler gennem porten
Det kan måske godt være fristende at race gennem porten på cykel, når porten står åben.
Men det kan godt blive farligt, hvis der kommer nogen gående fra garagepladsen hen mod
porten. Det har der været to tilfælde af her for nylig
Så respekter venligst det skilt, der er opsat i porten om at cykling er forbudt. Der er en grund
til, at det er sat op.

Havegruppe
Plejeplanen for haverne er nu modtaget og havegruppen samles snarest muligt for at gå i
gang med arbejdet. Der er meget der skal gøres, så hvis der flere, der gerne vil deltage, så
kontakt Susan Døcker om det.

Elevatoren i Solvænget 1
Elevatoren i nr. 1 har det meget dårligt. Vi bliver derfor nødt til at renovere den snarest
muligt. Vi er derfor i gang med at indhente tilbud fra 3 forskellige leverandører. Tilbuddet
kommer også til at omfatte de to elevatorer i nr. 5 og nr. 18, som renoveres i de kommende
år. Vi skal samtidig have indhentet pris på en ny serviceaftale.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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