
 

 
Nyt fra altanudvalget 

Vi har netop indsendt ansøgning om etablering af altaner på vores ejendom til Københavns Kommune. 
Kommunen er vendt tilbage med sagsnummer og har samtidig knyttet enkelte kommentarer til vores 
altanprojekt. Disse kommentarer vender vi nu i samråd med vores byggerådgiver. Vi opstarter endnu en 
udbudsrunde for at få så fordelagtig en pris på vores altaner som muligt. 
 
Tidsplanen som den ser ud pt.: 
Etablering af byggeplads påbegyndes tirsdag den 26. marts 2018 
Etablering af altaner påbegyndes tirsdag den 3. april 
Etablering af altaner afsluttes onsdag den 31.oktober 2018 

 
Renovering af hovedtrapper 

Renovering af hovedtrapper forventes påbegyndt den 7. august 2017. Projektet er rykket til efter sommeren 
af to årsager. Dels for at være sikker på at have et stabilt mandskab til opgaven, og dels for at mindske gener 
for beboere, der er hjemme i ferien. I den nærmeste fremtid offentliggør vi tidsplan og projekt på 
foreningens hjemmeside, www.ab-thor.dk.   

 
Kompostordning 

Vi har valgt at afvikle vores kompostordning, da ordningen kræver mere arbejde, end det var muligt at 
mobilisere blandt andelshaverne. Desuden skal alle københavnere til efteråret begynde at sortere bioaffald, 
og vi tror ikke på, at vores andelshavere gider sortere i to spande, én til gården og én til kommunen.  
For at vi imidlertid ikke går glip af al den dejlige kompost, som allerede ér produceret, lader vi to beholdere 
stå, så vi til foråret kan bruge den gode muldjord. Der må dog IKKE tilføjes nyt affald i disse i mellemtiden! 
De to beholdere kræver minimal vedligeholdelse, og er man interesseret i at give et nap med, skal man 
skrive til bestyrelse@ab-thor.dk. 
De af jer, som har været med i kompostordningen og har en grøn spand stående derhjemme, er frie til at 
gøre med den hvad I vil. 
 

Vil du være med i bestyrelsen? 
Traditionelt viser der sig et mønster af, at der med nye medlemmer i bestyrelsen bliver tilført ny energi, som 
giver anledning til nye projekter og retænkning af eksisterende processer. Derfor er en jævn udskiftning af 
bestyrelsesmedlemmer en fordel for foreningen som helhed. 
 
I bestyrelsen tilstræber vi, at vi har tillid til hinanden, at der er en god tone medlemmerne i blandt og at der 
bliver skabt et rum, der er åbent for gode idéer og et kritisk blik. Og så skal det være SJOVT og lærerigt at 
sidde i bestyrelsen. Mange gange er det hårdt arbejde, og netop derfor er det vigtigt med et rart og godt 
forhold til de andre bestyrelsesmedlemmer. Derfor griner vi meget og har det rart sammen. Vi vil vildt gerne 
have dig med! Er du frisk? Så skriv til bestyrelse@ab-thor.dk.  
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