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Skilt	  om	  videoovervågning	  i	  gården	  	  
Som	  tidligere	  skrevet	  i	  nyhedsbrevene,	  bliver	  vi	  løbende	  gjort	  opmærksomme	  på,	  at	  der	  er	  set	  
mærkelige	  typer	  i	  gården	  om	  aftenen,	  som	  roder	  i	  containerne	  og	  ved	  cyklerne.	  For	  at	  afskrække	  disse	  
typer,	  vil	  der	  blive	  sat	  skilte	  om	  videoovervågning	  op	  i	  porten	  og	  ved	  skraldespandene.	  
	  
Klage	  til	  kommunen	  vedr.	  larm	  fra	  udluftning	  ved	  Kiwi	  	  
Vi	  har	  fortsat	  kontakt	  med	  kommunen	  vedr.	  larmen	  fra	  udluftningen	  ved	  Kiwi.	  Vi	  arbejder	  på,	  at	  
lydniveauet	  skal	  gøres	  acceptabelt	  for	  alle	  beboere.	  
	  
Status	  på	  udlejning	  af	  erhvervslejemål	  
Colliers	  har	  opsat	  nye	  synlige	  skilte	  i	  de	  ledige	  lejemål,	  samt	  lagt	  disse	  på	  deres	  hjemmeside	  og	  
annonceret	  i	  dag-‐	  og	  div.	  fagblade	  m.m.	  Der	  er	  løbende	  kontakt	  med	  mulige	  lejere.	  Aftalen	  med	  KU’s	  
daginstitution	  går	  planmæssigt	  fremad	  og	  er	  pt.	  igennem	  en	  godkendelsesprocedure.	  	  
	  
Plan	  for	  istandsættelse	  
Vi	  sætter	  ikke	  forskønnelsesprojekter	  i	  gang,	  før	  aftalen	  med	  KU’s	  daginstitution	  er	  faldet	  endeligt	  på	  
plads.	  Dette	  ser	  dog	  heldigvis	  ud	  til	  at	  nærme	  sig.	  Planen	  er	  at	  vi,	  når	  vi	  har	  den	  endelige	  bekræftelse,	  
igangsætter	  istandsættelsen	  af	  opgangene	  i	  Stevnsgade	  31-‐39.	  Forslag	  til	  farver	  i	  opgangene	  
modtages.	  Der	  vil	  desuden	  blive	  opsat	  nye	  lamper	  i	  opgangene	  Stevnsgade	  31-‐41.	  Her	  modtages	  
ligeledes	  forslag.	  	  	  
	  
Kontakt	  til	  bestyrelsen	  	  
Som	  altid	  vil	  vi	  minde	  jer	  om,	  at	  visionerne	  for	  AB	  Postgaarden	  er	  et	  fælles	  projekt	  for	  alle	  beboere,	  og	  
bestyrelsen	  meget	  gerne	  tager	  imod	  idéer	  og	  forslag.	  Husk	  at	  I	  altid	  kan	  kontakte	  bestyrelsen	  pr.	  mail,	  
ved	  at	  bruge	  kontaktformularen	  på	  foreningens	  hjemmeside	  www.abpostgaarden.dk.	  Vi	  svarer	  
hurtigst	  muligt,	  men	  ikke	  altid	  samme	  dag.	  Er	  det	  meget	  vigtigt	  og	  helt	  akut,	  kan	  man	  ringe	  til	  os.	  
Kontaktinformationer	  til	  bestyrelsen	  kan	  findes	  på	  hjemmesiden	  eller	  på	  tavlen	  i	  gården.	  
	  
	  
Med	  venlig	  hilsen	  
Bestyrelsen	  i	  AB	  Postgården	  


