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Parkeringsafgift	  justeres	  
	  

Håber	  at	  alle	  er	  kommet	  godt	  igennem	  foråret.	  Vi	  har	  jo	  fået	  
en	  ny	  gård	  som	  ser	  ud	  til	  at	  blive	  brugt	  flittigt.	  I	  nyhedsbrevet	  
kan	  du	  få	  en	  opdatering	  af	  hvad	  bestyrelsen	  for	  tiden	  arbejder	  
med.	  

Bestyrelsen	  har	  forhøjet	  parkeringsafgiften	  i	  gården	  til	  300	  
kr./md	  gældende	  fra	  1.	  maj	  2011.	  Tidligere	  var	  afgiften	  125	  
kr./md,	  og	  bestyrelsen	  vil	  gerne	  udbyde	  pladserne	  tættere	  på	  
markedsværdien.	  	  
Afgiften	  vil	  derfor	  gradvist	  stige	  til	  500	  kr./md,	  og	  vil	  derfor	  fra	  
1.	  oktober	  stige	  til	  400	  kr./md	  og	  igen	  fra	  kl.	  1.	  maj	  2012	  til	  det	  
fremtidige	  niveau	  på	  500	  kr./md.	  
Beboere	  som	  vil	  skrives	  op	  på	  venteliste	  kan	  tage	  kontakt	  til	  
bestyrelsesmedlem	  Bengt	  Strunch	  på	  email:	  Strunch@youmail.dk	  

	  



 
 
 
	   For	  at	  gården	  skal	  være	  helt	  færdig,	  mangler	  vi	  at	  opsætte	  lamper.	  
Bestyrelsen	  har	  fundet	  forskellige	  tilbud	  og	  lamperne	  vil	  blive	  sat	  op	  snarest	  
muligt.	  

Nye	  lamper	  i	  gården	  	  

Som	  tidligere	  nævnt	  til	  generalforsamlingen	  har	  vores	  udlejer,	  
PostDanmark,	  opsagt	  deres	  lejemål	  fra	  1.	  december	  2010.	  Der	  er	  2	  års	  
opsigelse,	  og	  bestyrelsen	  kigger	  på	  følgende	  punkter:	  

• Lejemålet	  fra	  68-‐70	  kan	  deles	  op	  eller	  forblive	  som	  det	  er.	  
Umiddelbart	  ville	  det	  være	  et	  godt	  sted	  for	  en	  arkitektvirksomhed	  
eller	  lign.	  som	  skal	  bruge	  åbne	  rum.	  

• Lejemålet	  fra	  72-‐74	  laves	  op	  til	  4	  lejligheder	  

PostDanmarks	  lejemål	  opsagt	  

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.	  

Hilsen	  
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Bestyrelsen	  er	  godt	  tilfreds	  med	  gården	  og	  havde	  derfor	  arrangeret	  
pølsevogn	  til	  gårdindvielsen.	  Der	  kom	  ca.	  40	  personer	  og	  det	  var	  et	  
hyggeligt	  arrangement.	  Har	  beboere	  mod	  på	  at	  afholde	  lignende	  fælles	  
arrangementer,	  opfordrer	  bestyrelsen	  gerne	  andelshavere	  til	  at	  henvende	  
sig	  for	  at	  høre	  ideen	  og	  støtte	  økonomisk.	  	  

Husk	  at	  der	  ikke	  må	  være	  arrangement	  i	  gården	  efter	  kl.	  22	  om	  aftenen.	  

Gårdindvielsen	  


