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Cykelrazzia 
Som tidligere nævnt i Lyneborg Nyt ønsker bestyrelsen at indføre et nyt system, hvormed vi 
kan registrere, holde styr på og minimere antallet cykler i vore kældre og på vores område. 

Cykeludvalget, som nu består af Sophie, Erik, Anne Marie og Mads Peter arbejder med de 
langsigtede planer, men imens har bestyrelsen besluttet at indføre en ordning med nogle 
nummererede Lyneborg cykelplomber, som vil blive udleveret af viceværten mod kvittering 
med en registrering af hvem, der har fået hvilke plomber. 

Der vil blive udleveret 1 plombe pr. beboercykel, som giver mulighed til at henstille 1 cykel i 
vores cykelkældre. Hvis I har flere cykler, skal vi bede jer placere dem f.eks. i jeres 
kælderrum. 

Udleveringen af plomber finder sted i fyrkælderen torsdag d. 10. december mellem kl 17-
19 samt lørdag d. 12 kl 10-12.  

Disse plomber skal påsættes din cykel/jeres cykler, det gælder både de cykler der står ude 
og de cykler, der står i kældrene.  

Fjernelse af uplomberede cykler 
Cykler, der derefter henstår UDEN Lyneborg plombe, bliver udstyret med et særligt mærke 
og fjernet. Vi følger retningslinierne fra Københavns Politi, som anbefaler, at cykler der skal 
fjernes skal mærkes og at man lader en mærket cykel henstå med denne mærkning i 30 
dage før den fjernes. Vi satser på at fjernelse sker d. 25. januar 
Vi sætter selvfølgelig opslag op om dette i god tid. 

Vi ved godt at dette er drastisk, men håber at alle har forståelse for, at vi er nødt til at gøre 
noget, før vi sander fuldstændig til i cykler.  

Nye tiltag i kældrene 
Herefter og når vi ved hvor mange cykler vi skal skaffe plads til, kan cykeludvalget gå i gang 
med at implementere deres ideer til, hvordan vi efterfølgende kan få skabt tålelige forhold 
for de cykler vi har tilbage. 
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Vi opsætter også skilte ved Nordsiden af huset om, at cykelparkering er forbeholdt 
Lyneborgs beboere og at andre cykler vil blive fjernet. 

Nytårskur 

På grund af corona bliver det ikke muligt at holde nytårskur i den store cykelkælder som vi 
plejer. Men vi stiller i stedet nogle varmebækkener op i gården og afholder det udendørs. Så 
kan vi jo også sammen tage afsked med gården i dens nuværende form.  

Nytårskuren bliver lørdag d. 16. januar mellem kl 15-17. Hvis det vælter ned aflyser vi 
selvfølgelig arrangementet. 

 
 

 

 
 

Næste bestyrelsesmøde 
Onsdag den 6. januar 2021 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 


