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Messingskiltene ved dørtelefonen 
Ved årsskiftet gik vores vicevært i gang med at arbejde efter den nye viceværtaftale. Det 
indebærer bl.a. at vi sætter mere fokus på at få vores indgangspartier til at se bedre ud og 
være med at udtrykke den kvalitet, vi synes ejendommen har. 

Vi er startet med at få messingskiltet ved dørtelefonanlægget i Solvænget 1 poleret op og 
der er sat nye navneskilte op, hvor typografien er ens for alle lejligheder. En mindre ting 
måske – men det har allerede givet indtrykket et fint løft, synes vi. Skiltene i de andre 
opgange får samme tur. Herefter kommer turen til indgangsdørene, som skal renses og 
olieres. 

Cykler 4. akt 
Så er der blevet ryddet ud i de cykler, der stadig stod i kældrene og ved nordsiden af huset. 
Så kan vi endelig gå videre til det positive, nemlig at skaffe plads til de cykler, der har fået 
plomber på. Der er nu udleveret i alt 105 plomber, dvs at der mindst skal skaffes plads til 
105-110 cykler. Der står ca. 10 stk ved stativet på nordsiden. Der er heldigvis god plads nu, 
så cyklerne kan stå ordentligt uden at vælte rundt mellem hinanden. 

Nye tiltag for at skaffe mere plads 

Cykeludvalget er sammen med bestyrelsen nu i gang med forskellige tiltag, som skal skaffe 
mere plads i kældrene (omrokering af stativer, nye stativer, fjernelse af vasken i den store 
kælder, fjernelse af skillevæg i den lille kælder, fjernelse af viceværtens redskaber etc, 
opsættelse af hylder til hynder og lign., istandgørelse af indgangsdøren til store kælder samt 
meget mere). 

Forhåbentlig resulterer oprydningen i, at der bliver plads til flere cykler end estimeret. Så vil 
bestyrelsen se på muligheden for at udlevere flere plomber til de beboere, der måtte ønske 
det.  
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Bunken af cykler 

Hvis du har en cykel, som eventuelt er blevet fjernet ved en fejl kan du nå at redde den fra 
bunken på den lille græsplæne ved at henvende dig til viceværten. Ellers overgives hele 
bunken til politiet efter nærmere aftale med dem, tidligst 4 uger efter den 26. januar. 

Gårdprojektet 
Som tidligere går gårdprojektet i gang efter planen medio februar. Det konkrete tidspunkt 
afhænger af vejret. Vi starter med at rydde gården og derefter går arbejdet med at reparere 
kloakken i gang.  

Mere information og tidsplan følger, når den endelige dato er fastlagt.  

Oprydning på trapper og gange 
Vi har lavet en gennemgang af arealerne, som i det store hele ser nogenlunde ud. Der står 
nogle genstande hist og pist på køkkentrapperne og under hovedtrapperne og på de enkelte 
etager udenfor hoveddørene, som ejerne meget gerne må fjerne. Fodtøj og andet udenfor 
hoveddørene bedes flyttet ind i lejligheden.  

 
 

Næste bestyrelsesmøde 
Tirsdag den 9. februar 2021 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 


