
	   	   	  
	  

	  
Nyhedsbrev	  juni	  2014	  
	  
	  
	  
Hold	  porten	  til	  gården	  lukket	  	  
Vi	  er	  blevet	  gjort	  opmærksomme	  på,	  at	  der	  er	  set	  mærkelige	  typer	  i	  gården	  om	  aftenen,	  som	  roder	  i	  
containerne	  og	  ved	  cyklerne,	  og	  nogle	  gange	  måske	  får	  adgang	  til	  opgangene	  via	  ulåste	  døre.	  Vær	  
derfor	  ekstra	  opmærksom	  på,	  at	  porten	  lukker	  efter	  dig,	  uden	  at	  der	  går	  andre	  ind,	  etc.	  
	  
Larm	  fra	  udluftning	  ved	  Kiwi	  	  
Nogle	  beboere	  oplever	  en	  del	  larm	  fra	  udluftningen	  ved	  Kiwi.	  Marianne	  Jordt	  (Jagtvej	  68)	  kender	  
reglerne	  på	  området	  og	  har	  løbende	  kontakt	  med	  kommunen	  om	  sagen.	  Beboere,	  der	  gerne	  vil	  klage,	  
er	  velkomne	  til	  at	  kontakte	  hende	  for	  nærmere	  information	  på	  marianne@jordt.dk.	  
	  
Tilbud	  på	  nye	  sikkerhedsdøre	  
Nordisk	  Gruppen	  har	  tidligere	  installeret	  indbrudssikre	  døre	  hos	  mange	  beboere	  i	  vores	  forening.	  Det	  
er	  dog	  et	  stykke	  tid	  siden,	  og	  de	  har	  nu	  lavet	  et	  opdateret	  tilbud	  til	  os.	  Der	  er	  lavet	  to	  forskellige	  tilbud	  
til	  beboere	  tilpasset	  de	  forskelige	  døre	  vi	  har.	  	  Begge	  tilbud	  er	  vedlagt	  dette	  nyhedsbrev.	  	  
	  
Opbevaring	  på	  bagtrappe	  og	  tørrelofter	  
Det	  er	  stadig	  et	  problem,	  at	  beboere	  opbevarer	  kasser,	  affald	  og	  andre	  ting	  på	  bagtrapper	  og	  
tørrelofter,	  da	  det	  udgør	  en	  brandfare	  og	  generelt	  er	  til	  gene	  for	  andre	  beboere.	  Det	  er	  vigtigt,	  at	  
flugtveje	  er	  ryddet	  og	  at	  brandmænd	  kan	  komme	  til,	  i	  tilfælde	  af	  brand.	  Desuden	  skal	  fællesrum	  være	  
fælles	  og	  ikke	  forbeholdes	  enkelte	  beboere.	  Har	  man	  behov	  for	  det,	  kan	  man	  leje	  ekstra	  loftrum	  eller	  
kælderrum	  for	  100	  kr.	  pr.	  måned.	  Dette	  sker	  ved	  at	  kontakte	  bestyrelsen	  eller	  Vagn.	  	  
	  
Gårdorden	  	  
Som	  de	  fleste	  af	  jer	  nok	  har	  set,	  har	  vi	  hængt	  gårdreglerne	  op	  i	  alle	  opgange.	  Vi	  har	  fået	  flere	  
henvendelser	  om,	  at	  folk	  opholder	  sig	  i	  gården	  efter	  kl.	  21,	  hvilket	  kan	  være	  meget	  generende	  for	  
andre	  andelshavere,	  da	  vores	  gård	  er	  meget	  lydt.	  Husk	  derfor	  venligst	  at	  permanent	  ophold	  i	  gården	  
efter	  kl.	  21	  ikke	  er	  tilladt.	  Vi	  beder	  jer	  desuden	  om	  at	  huske	  at	  rydde	  op	  efter	  jer	  i	  gården	  (fjerne	  alle	  
cigaretskodder,	  sætte	  stole	  og	  borde	  på	  plads	  og	  slå	  parasollerne	  ned).	  	  
	  
Status	  på	  udlejning	  
Bestyrelsen	  har	  besluttet	  at	  skifte	  ejendomsmæglerfirma	  til	  at	  stå	  for	  udlejningen	  af	  foreningens	  



	   	   	  
	  

ledige	  lejemål.	  Fremover	  bliver	  det	  Colliers,	  der	  tager	  sig	  af	  annonceringen	  og	  formidlingen	  af	  disse.	  
Der	  bliver	  i	  starten	  af	  juli	  opsat	  nye	  synlige	  skilte	  i	  de	  ledige	  lejemål,	  samt	  taget	  billeder	  til	  Colliers	  
hjemmeside	  og	  annonceret	  i	  dag-‐	  og	  div.	  fagblande	  m.m.	  
	  
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.	  Vi	  sætter	  stadig	  ikke	  forskønnelsesprojekter	  i	  
gang,	  men	  vi	  laver	  gerne	  en	  "ønskeseddel"	  til	  senere.	  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	  Postgaarden	  


