
 

 
HVAD LAVER BESTYRELSEN PT.? 

 
I forbindelse med vedligehold, er bestyrelsen ved 
at indhente tilbud på renovering af for- og 
bagtrapper, opsætning af brandalarmer samt 
udskiftning af dørtelefoner. 
  
Der er iværksat en større gennemgang af kælder 
og lofter, hvor bl.a. tørrelofter genetableres. Meld 
løbende ind, hvis I oplever mistænkelig ophold i 
kældre og på lofter. 

Udbedring af mangler efter facaderenovering er 
pt. udskudt, da rådgiveren på sagen er ramt af 
sygdom. Bestyrelsen er meget opmærksomme 
på, at sagen ikke trækker ud for længe, da særligt 
gesimsbåndene flere steder er i meget dårlig 
forfatning. 

 
OBS Bestyrelsens kontortid er aflyst onsdag d. 23. marts. 

 

GÅRDUDVALG 
 
Foråret banker på og det er snart tid til vores 
årlige dag i gården, hvor vi i fællesskab får gjort 
den klar til endnu en skøn sæson. Det er 
foreningens gårdudvalg der prioriterer de 
forskellige opgaver i gården ligesom det er her, 
at ideer bliver til virkelighed. Astrid er alene i 
gårdudvalget og hun har brug for flere hænder til 
at løfte opgaven. Går du derfor med ideer til 

hvordan vores gård kan udvikle sig, så meld dig 
på banen! Skriv til hkg@parknet.dk 
Vi arrangerer et beboermøde i april, hvor I kan 
møde Astrid og hvor vi i fællesskab kan tale om 
de muligheder vores gård rummer for både store 
og små, for dem med grønne fingre og dem der 
bare gerne vil bygge og skabe noget nyt. Alle er 
velkomne, så kom og vær med! 

 

ARRANGEMENTSPULJE 
 
I A/B Thor vil vi gerne støtte op om beboer-
drevne aktiviteter og arrangementer, som er til 
glæde for foreningens beboere. Som noget nyt, 
har vi derfor oprettet en pulje, som kan søges af 
alle beboere, som ønsker at afholde en aktivitet 
eller et arrangement. Vi lægger vægt på, at 
aktiviteten eller arrangementet er samskabende 

og åben for alle beboere. Så drømmer du om 
loppemarked, om sommerfest eller om noget helt 
tredje, så er her muligheden for at gøre ideen til 
virkelighed!  
Læs mere om mulighederne for at søge puljen på 
www.ab-thor.dk 
 

 

A/B THOR I TAL 
 
Vi kigger lidt på tal, og fra tid til anden dukker 
der et diagram op i nyhedsbrevet. Denne gang 
har vi f.eks. kigget på ejerskifte i andelsboligerne.  

Siden 2012 har 66 ud af foreningens 155 
andelsboliger fået nye ejere. Det svarer til 
omkring 40 % nye ejere på lidt over 4 år!  
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