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Invitation til dialogmøde om gården 
Kære alle i Lyneborg. 

I maj skrev vi i det første Lyneborg Nyt, at bestyrelsen ville arbejde videre med 
gårdprojektet og fremkomme med et revideret oplæg. Vi skrev også, at vi ville indbyde jer til 
et dialogmøde om det nye oplæg først på efteråret. 

Det skriftlige materiale er nu færdigt og vil blive omdelt i jeres postkasser snarest, men vi vil 
gerne være sikre på, at alle ejere, også de som ikke bor her, får invitationen til mødet. 
Derfor får I den også på mail. Mødet finder sted: 

Onsdag den 11. september 2019 kl 19.00 i Roklubben Skjold, Strandvænget 51 

Vi håber, at mange har lyst til at deltage og skal bede jer om tilmelding senest d. 2. 
september til  lottemarotis@gmail.com. 

 

Nymalede opgange 
Så kom vi i mål med malingen af de 3 opgange. Arbejdet kom ikke til at forløbe helt som 
planlagt, fordi malerfirmaet havde problemer med at skaffe det stillads, de skulle bruge på 
det planlagte tidsrum. Men færdige blev de og vi håber, at I glæder jer over resultatet. Vi 
budgetsætter malingen af Solvænget 1 og 3 til 2020. 

 

Indbrud og åbne døre 
Som det fremgår af de opslag vi har sat op i opgange og port har vi i sommer haft indbrud på 
loftet samt i nogle af kælderrummene. Det er ubehageligt og utrygt for os alle, at 
uvedkommende kan komme ind på steder, hvor der kun er adgang med en systemnøgle. 
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På opslagene indskærper vi vigtigheden af, at adgangsdørene til ejendommen holdes 
lukkede og låste. Alligevel kan vi se, at døre stadig efterlades åbne. 

Så derfor: Luk dørene efter dig, næste gang er det måske dit rum der bliver brudt op!! 

Hvis du oplever, at der er en lås, som er gået i stykker, så kontakt viceværten, men lad være 
med at opsætte blokeringer, der forhindrer døren i at låse. 

 

 

 

Næste bestyrelsesmøde 
Torsdag den 5. september 2019 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 

 


