
	  	   	   	  
	  

	  	  
	  

Nyhedsbrev	  sommer	  2015	  
	  
	  
Status	  på	  udlejning	   
Det	  går	  stille	  og	  roligt	  fremad	  mht.	  daginstitutionen.	  Vi	  har	  afholdt	  licitation,	  som	  forløb	  efter	  planen,	  
med	  en	  pris	  der	  matchede	  den,	  vi	  havde	  budgetteret	  med.	  Næste	  skridt	  er	  at	  udarbejde	  en	  endelig	  
entreprisekontrakt.	  Det	  ser	  pt.	  ud	  til,	  at	  ombygningen	  kan	  starte	  i	  begyndelsen	  af	  august.	  Derudover	  
er	  mægleren	  igen	  gået	  i	  gang	  med	  udlejningen	  af	  Jagtvej	  72,	  st.th.,	  da	  Tossebageren	  jo	  alligevel	  ikke	  
kommer	  til	  at	  bruge	  lokalerne.	  	  
	  
Ombygning	  af	  nye	  lejligheder	   
Vi	  har	  desværre	  modtaget	  afslag	  fra	  Københavns	  Kommune,	  på	  vores	  ansøgning	  om	  at	  genetablere	  to	  
lejligheder	  på	  Jagtvej	  74,	  1.	  sal.	  I	  stedet	  etablerer	  vi	  derfor	  en	  stor	  lejlighed	  på	  ca.	  125	  m2.	  
Arkitekterne	  er	  pt.	  i	  gang	  med	  at	  lave	  nye	  tegninger,	  hvorefter	  vi	  kan	  indhente	  byggetilladelse.	  	  
	  
Sommerfest	  på	  Guldbergs	  Plads 

Bestyrelsen	  er	  blevet	  kontaktet	  af	  Rolf	  Wallerstein	  fra	  A/B	  Refsnæsgaard,	  som	  ligger	  ved	  Guldbergs	  
Plads.	  De	  er	  I	  samarbejde	  med	  et	  par	  andre	  foreninger	  I	  gang	  med	  at	  arrangere	  en	  sommerfest	  på	  
pladsen,	  og	  spørger	  om	  vi	  vil	  være	  med	  til	  at	  stå	  for	  det.	  Hvis	  nogen	  kunne	  være	  interesserede,	  kan	  I	  
kontakte	  ham	  på	  rolf.eric.anithason@gmail.com.	  
	  
Cykler	  på	  græsset	  foran	  opgangene	  på	  Stevnsgade	   
Vagn	  har	  flere	  gange	  oplevet,	  at	  der	  står	  cykler	  parkeret	  på	  græsset	  foran	  opgangene	  på	  Stevnsgade,	  
som	  besværliggør	  hans	  arbejde	  med	  fx	  at	  slå	  græsset.	  Brug	  derfor	  venligst	  cykelstativerne	  eller	  sæt	  
cyklerne	  ind	  i	  gården.	  	  
	  
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.	  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	  


