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Status på eventuel udlejning til 'daginstitution for vuggestue- og 
børnehavebørn' 
 

Vores forhandlinger med daginstitutionen er stadig i 
gang, men vi er kommet et skridt nærmere en aftale. 
De har positivt tilkendegivet, at de kun kigger på vores 
lejemål, som en mulighed, og vi skulle gerne forvente 
en afklaring på en potentiel lejekontrakt i de næste par 
uger.  
Vi har udlejet stuen og kælderen i Jagtvej 68-70 til 
PostDanmark indtil 31. januar 2014.  
Vi kan afsløre, at PostDanmark flytter tilbage i Jagtvej 
66, når dette lejemål er blevet istandsat igen. 

Posthuset vil dog kun blive en lille del af lejemålet, da der flytter en Kiwi Minipris ind i lejemålet i 
starten af 2014. 
 

Midlertidigt skifte i formandsstolen 
Formanden Jakob Karsvang vil overlade formandsstolen til næstformand Mette Bjeldbak-Olesen 
indtil primo december 2013, da han ikke permanent vil være i Danmark denne periode. Alle 
henvendelser til bestyrelsesformanden vil derfor i mange tilfælde blive besvaret af Mette. 
 
Altaner i Stevnsgade 41 renoveres 
Det er blevet vurderet at jernet i altanerne er tilstrækkeligt, så derfor behøver vi ikke at opsætte 
helt nye altaner i Stevnsgade 41. En renovering kan klare det og vil blive igangsat i løbet af 
efteråret, da man er bange for, at yderligere beton brækker af. 
 

Andelsforeningens årlige arbejdsdag 
En beboer har foreslået en årlig arbejdsdag i andelsforeningen. Bestyrelsen støtter gerne op om 
initiativet, men søger efter en person som kan stå for dagen. Har man mod på dette, så send en 
email eller giv et telefonisk kald til et bestyrelsesmedlem. Som ansvarlig skal man finde en dato 
samt hvilke emner der er for arbejdsdagen. 
  

Brandfare!!! 
Det forbundet med brandfare at stille møbler og andet rundt omkring i vores ejendom. Det er 
derfor forbudt!  
Har man brug for en container til at komme af med sit fjernsyn, møbler mv., så kontakt Vagn, så vi 
kan bestille en container. Vi henviser til vores hjemmeside hvor du kan finde genbrugsstationerne i 
nærheden. 
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Henvendelser til viceværten 
Vi er blevet gode til at bruge internettet, når vi skal henvende os til viceværten. Det gør både 
bestyrelsens og viceværtens arbejde mere effektivt, så bliv endelig ved med dette. Vi vil dog gerne 
have folk til at opgive telefonnummer, så Vagn har lettere ved at få kontakt vedr. sagerne.  
 

Minimere Støj i gården 
Bestyrelsen vil blot opfordre folk til at huske at holde vinduer (oftest køkken) og terrassedøre 
lukket, hvis man holder fest i lejligheden. Vores gård er meget lydt, så vær opmærksom på de åbne 
vinduer ud mod gården.   
 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen i AB Postgaarden 


