
Skybrud	  d.	  2.	  juli	  2011	  
	  
København	  blev	  ramt	  af	  skybrud	  d.	  2.	  juli	  2011,	  hvilket	  desværre	  
også	  gik	  ud	  over	  vores	  kælderarealer.	  Der	  var	  heldigvis	  nogle	  
beboere,	  som	  forhindrede	  noget	  af	  vandet	  i	  kældrene,	  men	  det	  
var	  meget	  voldsomt.	  Det	  kan	  ikke	  mindes	  at	  vi	  har	  haft	  vand	  i	  
kældrene	  før	  og	  vi	  slap	  da	  også	  mildere	  end	  andre	  ved	  kun	  at	  
have	  20-‐30	  cm.	  vand.	  Der	  arbejdes	  dog	  stadig	  fra	  bestyrelsen	  og	  
viceværtsside	  til	  at	  rette	  op	  på	  fugtskaderne.	  	  
Der	  indstilles	  til	  fra	  bestyrelsen	  at	  tjekke	  sine	  kældrelokaler,	  da	  
der	  godt	  kan	  forekomme	  skimmelsvamp.	  Har	  man	  det	  i	  sit	  
kælderrum,	  så	  tag	  fat	  i	  viceværten,	  da	  den	  nemt	  kan	  sprede	  sig	  
og	  ødelægge	  bygningen.	  
Desuden	  har	  bestyrelsen	  måtte	  investere	  i	  2	  nye	  tørretumblere,	  
som	  delvist	  er	  blevet	  dækket	  af	  forsikringen.	  	  
	  
	  
Ny	  kontaktperson	  hos	  administrator	  
	  
Der	  er	  kommet	  ny	  kontakt	  i	  Qvortrup	  Administration	  fra	  1.	  august.	  
Den	  nye	  kontakt	  person	  er	  Tina	  Hald,	  som	  kan	  træffes	  på	  
th@qvortrup-‐adm.dk	  eller	  3535	  4300.	  
	  
	  
Posthusets	  lejemål	  opsagt	  
 
Bestyrelsen	  store	  fokusområde	  i	  2011	  og	  2012	  vil	  selvsagt	  være	  
posthusets	  lejemål.	  Posthuset	  har	  fra	  1	  dec.	  2010	  opsagt	  deres	  
lejemål	  og	  vil	  derfor	  ikke	  være	  lejer	  i	  AB	  Postgaarden	  fra	  1.	  dec	  
2012.	  Lejemålet	  vil	  have	  bestyrelsens	  fulde	  opmærksom,	  og	  
diskussioner	  omkring	  fremtidige	  lejere	  er	  påbegyndt.	  
 
Haverne	  i	  Stevnsgade	  
 
Til	  gårdindvielsen	  viste	  nogle	  andelshavere	  interesse	  for	  at	  passe	  
haverne	  i	  Stevnsgade.	  Bestyrelsen	  vil	  gerne	  tilknytte	  en	  'have-‐
ekspert',	  som	  kan	  undervise	  lidt	  i	  hvordan	  vi	  passer	  og	  plejer	  
forhaverne.	  	  
Bestyrelsen	  opfordrer	  derfor	  personer	  som	  har	  lyst	  til	  at	  få	  sådan	  
en	  undervisning	  til	  at	  skrive	  til	  bestyrelsen	  og	  melde	  sig	  til.	  Det	  
kan	  gøres	  via	  vores	  hjemmeside	  under	  "kontakt"formularen.	  

 


