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Generalforsamling 2018 
Den 23. januar afholdtes året generalforsamling i AB Postgården. 
Årsrapporten og referatet kan nu findes på hjemmesiden under dokumenter.  
 
 
Genstande på gange, trapper,  i  indgangspartier  og lofter  bliver f jernet  
Mange beboere har fået for vane at efterlade alt muligt på trapper, opgange og loftsrum (barnevogne, cykler, 
garderobeskabe og alt mulig andet). Det vil nu blive fjernet, da det udgør en brandfare og bare er noget rod 
og til gene for os alle. 	
	
Alt (skrald eller andre ting) der er placeret udenfor kælder- og loftsrum, i trappeopgange og på bagtrapper 
ville løbende blive smidt ud startende fra slut marts. Vi bruger nu en del penge på at rydde op efter dem, som 
bare har efterladt ting. Vi håber selvfølgelig, at det kun skal gøres en gang og ikke bare er en anledning til at 
finde mere skrald frem, som vi så kan bruge penge på at fjerne senere. 	
	
I det omfang vi kan identificere ejerne vil vi sende en regning på nedbæring og bortkørsel. Bemærk også at 
dem som vi hyrer til at rydde op helt simpelt FJERNER ALT !! Ingen er i stand til eller har tid til at vurdere 
om den barnevogn er i brug eller det garderobeskab har nogen værdi. Så står det på fællesarealer er det affald 
og vil blive fjernet uden yderligere varsel. Skulle du have brug for at stille en enkelt ting et par dage, som 
ikke kan være i dit loftsrum, OG står det fornuftigt, så skriv en seddel med dit navn, adresse og hvornår det 
fjernes. Så lader vi det stå eller viceværten vil fortælle at det ikke er OK, og du må så fjerne det omgående. 	
Husk der er  masser af  adgang ti l  genbrugspladser og det er  dit  eget ansvar at  f jerne dit  
affald selv!!! 	
 
 

Nyt fra internetudvalget  
Vi er ved at lægge sidste hånd på aftalen med Parknet (internetudbyder) og Makenet (installatør). De sidste 
detaljer skal afklares, og derefter skriver vi under. Forhåbentlig sker det inden månedens udgang. 
Desværre er både Parknet og Makenet hårdt booket, hvilket kan skubbe ved den tidsplan fremlagt ved 
generalforsamlingen. Når aftalen er underskrevet holder udvalget et opstartsmøde med Parknet og Makenet, 
hvor der lægges en ny tidsplan. Den og mere information om bl.a. adgang til lejlighederne, stik og 
forbindelse til internettet vil blive præsenteret i det efterfølgende nyhedsbrev. 
Spørgsmål kan rettes til internetpostgaarden@gmail.com.	

 
 
Altaner 
Til generalforsamlingen og informationsmødet i januar modtog altanudvalget meget positiv feedback og 
arbejder videre. Målet er at kunne sende mere konkret information ud omkring priser og finansiering for 
efterfølgende at afholde en ekstraordinær generalforsamling for at kunne stemme. Vi afventer pt. 
informationer fra altan.dk. Vi håber, at vi meget snart kan sende mere information.  
 
 
 
 
 
Vinduer 



Der er endelig været koldt nok til, at der kunne udarbejdes en rapport omkring vinduer. Resultatet af denne 
er, at vinduerne er som de skal være og de er gode 10-15 år endnu. Det man kan gøre, hvis man oplever træk 
e.l. er selv at udskifte gummitætningslisterne omkring vinduerne og spænde hasperne.  
 
 
Fodring af fugle og rotter 
Vi har stadig problemer med fodring af fugle på Stevnsgade! Det tiltrækker både store duer og potentielt 
også rotter, da der fodres på jorden. Det er virkelig uholdbart - stop venligst!! 
 
 
Forår i  gården 
Foråret nærmer sig forhåbentligt andet end i kalenderen og i den forbindelse kommer der snart lidt tilføjelser 
til møblementet. Hvis nogle har idéer til, hvad der har brug for et lille pift eller andre ting, der ville være 
dejligt i gården, så brug endelig kontaktformularen til bestyrelsen på hjemmesiden, så vi kan få gang i alle de 
gode idéer, der bl.a. luftet til generalforsamlingen.  
 
 
 
De bedste hilsener, 
Bestyrelsen i AB Postgården  


