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Status	  på	  udlejning	  af	  erhvervslejemål	  
Vi	  afventer	  stadig	  Københavns	  Kommunes	  godkendelse	  af,	  at	  Københavns	  Universitet	  kan	  lave	  
institution	  i	  de	  tidligere	  posthuslokaler.	  Der	  er	  god	  interesse	  for	  den	  gamle	  cykelbutik,	  men	  ingen	  
endelig	  aftale	  er	  endnu	  underskrevet.	  Derudover	  er	  det	  tidligere	  bestyrelseslokale	  sat	  til	  udlejning.	  
Det	  er	  lige	  over	  50	  m2	  med	  toilet	  og	  lille	  køkken,	  og	  ligger	  øverst	  i	  Stevnsgade	  43.	  
	  
Gæstelokale	  
På	  generalforsamlingen	  blev	  bestyrelsen	  bedt	  om,	  at	  tjekke	  om	  vi	  har	  et	  lokale	  i	  ejendommen,	  der	  kan	  
bruges	  til	  overnattende	  gæster.	  Vi	  har	  været	  de	  forskellige	  lokaler	  igennem,	  og	  det	  har	  vi	  desværre	  
ikke.	  Der	  blev	  talt	  om,	  hvorvidt	  vi	  kunne	  bruge	  det	  tidligere	  bestyrelseslokale,	  men	  det	  er	  ikke	  
godkendt	  til	  beboelse,	  og	  kan	  derfor	  kun	  bruges	  til	  erhvervslejemål.	  
	  
Fibernet	  
Spørgsmålet	  om,	  hvorvidt	  vi	  skal	  have	  en	  ny	  fibernetløsning	  var	  til	  debat	  til	  generalforsamlingen.	  Vi	  er	  
i	  gang	  med	  at	  undersøge	  hvilke	  muligheder,	  der	  er,	  men	  under	  alle	  omstændigheder	  vil	  det	  kræve	  en	  
investering	  på	  flere	  hundrede	  tusinde	  kroner.	  Derfor	  tager	  vi	  det	  først	  op	  til	  endelig	  behandling,	  når	  
KU-‐aftalen	  går	  igennem.	  Der	  vil	  på	  det	  tidspunkt	  blive	  udarbejdet	  et	  forslag	  fra	  bestyrelsen,	  som	  
andelshaverne	  kan	  kommentere	  på,	  hvorefter	  vi	  tager	  en	  endelig	  beslutning.	  
	  
Parfumefrit	  vaskerum	  
Der	  er	  nu	  parfumefrit	  vaskerum	  i	  det	  rum,	  hvor	  der	  er	  en	  enkelt	  maskine.	  Tak	  til	  Susan	  Karker	  fra	  
Stevnsgade	  31,	  3.tv.	  for	  hjælpen	  med	  information	  og	  skiltning.	  
	  

Gratis	  indmeldelse	  i	  LetsGo	  delebiler	  frem	  til	  1.	  maj	   
Vi	  er	  blevet	  gjort	  opmærksom	  på,	  at	  man	  frem	  til	  1.	  maj	  kan	  spare	  indmeldelsesgebyret	  på	  950	  kr.	  til	  
LetsGo	  delebiler.	  LetsGo	  er	  en	  non-‐profit	  forening,	  der	  arbejder	  for	  at	  udbrede	  delebiler	  i	  Danmark.	  
Bilerne	  er	  placeret	  rundt	  omkring	  i	  København,	  og	  på	  Nørrebro	  er	  der	  pt.	  18	  forskellige	  biler	  på	  9	  
forskellige	  placeringer.	  Når	  du	  bruger	  bilerne,	  betaler	  du	  for	  den	  tid,	  du	  bruger	  bilen,	  og	  for	  der	  antal	  
kilometer,	  du	  kører.	  Læs	  mere	  på	  www.letsgo.dk.	  	  
	  
	  
	  



	  	   	   	  
	  

Tour	  de	  Postgården	  var	  en	  succes	  
Rundvisningen	  i	  foreningens	  lokaler	  tirsdag	  den	  24.	  februar	  var	  en	  stor	  succes,	  med	  13-‐15	  deltagere.	  
Vi	  fik	  set	  både	  kattekælderen,	  tårnværelset	  og	  bestyrelseslokalet,	  samt	  de	  gamle	  kulkældre,	  hvor	  man	  
fornemmede	  lidt	  af	  historiens	  vingesus.	  Der	  blev	  afsluttet	  med	  øl	  og	  vand	  i	  posthusets	  gamle	  lokaler,	  
hvor	  deltagerne	  også	  fik	  mulighed	  for	  at	  se	  de	  lejligheder,	  vi	  er	  i	  gang	  med	  at	  få	  sat	  i	  stand,	  så	  vi	  kan	  
udleje	  dem.	  	  
	  
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.	  	  

Sommerfest	   
Husk	  at	  Esben	  og	  Pernille	  er	  i	  gang	  med	  at	  arrangere	  årets	  brag	  af	  en	  sommerfest,	  og	  meget	  gerne	  vil	  
have	  en	  hånd	  med	  til	  planlægningen.	  Giv	  dem	  et	  ring,	  hvis	  du	  vil	  være	  med	  til	  at	  arrangere	  en	  sjov	  
dag/aften. 

Ekstraordinær	  generalforsamling	  
Alle	  andelshavere	  bør	  have	  modtaget	  en	  indkaldelse	  til	  ekstraordinær	  generalforsamling	  til	  afholdelse	  
tirsdag	  den	  10.	  marts	  2015	  kl.	  11	  hos	  Qvortrup	  Administration.	  Adressen	  er	  Sortedams	  Dossering	  43,	  
2200	  København	  N.	  Årsagen	  er,	  at	  	  to	  af	  de	  tre	  forslag	  til	  vedtægtsændringer	  på	  generalforsamlingen	  
blev	  vedtaget	  med	  stor	  margen	  af	  de	  fremmødte,	  men	  at	  vi	  desværre	  ikke	  var	  nok	  fremmødte	  til	  at	  
vedtage	  dem	  endeligt.	  Har	  man	  ikke	  mulighed	  for	  at	  deltage,	  opfordrer	  vi	  til	  at	  man	  afgiver	  sin	  
stemme	  ved	  fuldmagt,	  der	  kan	  sendes	  til	  Qvortrup	  Administration	  med	  post	  eller	  på	  mail	  til	  
cl@qvortrup-‐adm.dk.	  	  
	  
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	  
	  


