
	  	   	   	  
	  

	  	  
	  

Nyhedsbrev	  december	  2015	  
	  
	  
Generalforsamling	   
Der	  vil	  blive	  indkaldt	  til	  ordinær	  generalforsamling	  mandag	  den	  18.	  januar	  2016	  kl.	  19.30	  i	  Mokkariet	  
på	  Jagtvej	  72.	  	  
	  
	  
Status	  på	  byggeri	  af	  daginstutition 

Arbejdet	  med	  byggeriet	  af	  daginstitutionen	  forløber	  planmæssig,	  med	  en	  afleveringsdato,	  efter	  
tidsplanen,	  den	  04.03.2016.	  Der	  er	  nu	  sat	  varme	  på	  byggepladsen,	  så	  lejlighederne	  rundt	  om	  bør	  ikke	  
mærke	  til	  ekstra	  kulde	  fra	  lokalerne.	  Der	  bliver	  ekstra	  lydisoleret	  mod	  overliggende	  lejemål,	  dog	  ikke	  i	  
rum	  hvor	  der	  er	  kontor	  og	  personalerum.	  Der	  bliver	  sat	  en	  dørpumpe	  på	  bagtrappen,	  så	  den	  altid	  er	  
lukket	  til,	  og	  i	  løbet	  af	  december	  bliver	  den	  interne	  trappe	  i	  institutionen	  opsat,	  så	  færdsel	  på	  
bagtrappen	  bliver	  begrænset.	  Når	  dette	  sker,	  sørger	  arkitekten	  for	  en	  hovedrengøring	  af	  bagtrappen.	  
Gården	  bliver	  brugt	  til	  parkering	  og	  vil	  først	  blive	  ryddet	  ved	  afleveringen	  af	  byggeriet.	  De	  største	  
støjende	  aktiviteter	  er	  dog	  overstået	  og	  der	  vil	  kun	  være	  tung	  trafik	  i	  gården	  når	  en	  affaldscontainer	  
bliver	  afhentet.	  
	  
	  
Afprøvning	  af	  nye	  LED-‐lamper	  i	  opgangene	  	  
Der	  er	  blevet	  sat	  en	  prøvelampe	  med	  bevægelsessensor	  og	  LED-‐lys	  op	  i	  opgangen	  i	  Stevnsgade	  33,	  for	  
at	  teste	  tænd/sluk-‐funktionen	  og	  om	  vi	  evt.	  kan	  spare	  lidt	  på	  elregningen.	  Den	  sidder	  ikke	  der,	  hvor	  
den	  endelig	  skal	  sidde,	  men	  er	  blot	  til	  at	  teste	  systemet	  af.	  De	  endelige,	  nye	  lamper	  skal	  selvfølgelig	  
sidde	  der,	  hvor	  de	  gamle	  lamper	  sidder	  nu.	  Den	  umiddelbare	  tanke	  er,	  at	  det	  fungerer	  rigtig	  fornuftigt	  
og	  giver	  et	  godt	  lys.	  
	  
	  
Åbning	  af	  HelloRamen	  på	  Jagtvej	  
I	  de	  små	  lokaler	  I	  sammenhæng	  med	  Mokkariet,	  åbner	  snart	  en	  HelloRamen,	  der	  er	  et	  japansk	  street	  
food-‐koncept.	  Det	  vil	  primært	  være	  take-‐away,	  men	  med	  få	  pladser	  til	  servering	  også.	  Der	  vil	  blive	  
serveret	  Ramen-‐suppe,	  der	  er	  en	  nudelsuppe,	  og	  koldt	  øl	  til.	  Der	  bliver	  ikke	  stegt,	  kun	  tilberedning	  af	  
suppe,	  	  og	  damp	  herfra	  og	  fra	  opvask	  ledes	  gennem	  skorsten.	  
	  
	  



	  	   	   	  
	  

Papcontaineren	  i	  gården	  
Der	  har	  i	  den	  seneste	  tid	  været	  ekstra	  meget	  pap	  til	  affald	  i	  gården,	  og	  mængden	  vil	  sandsynligvis	  ikke	  
blive	  mindre	  hen	  imod	  jul.	  Der	  ligger	  derudover	  ofte	  hele	  papkasser	  i	  containeren,	  der	  ikke	  er	  trykket	  
sammen,	  hvilket	  bevirker,	  at	  containeren	  bliver	  meget	  hurtigt	  fyldt.	  Bestyrelsen	  vil	  gerne	  komme	  med	  
en	  henstilling	  til	  beboerne	  om,	  at	  pap	  skæres	  op	  og	  presses	  sammen	  inden	  det	  bliver	  smidt	  ud.	  	  	  
	  
	  	  
Kontakt	  til	  bestyrelsen	  	  
Som	  altid	  vil	  vi	  minde	  jer	  om,	  at	  visionerne	  for	  AB	  Postgården	  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	  


