
 
HVAD LAVER BESTYRELSEN PT.? 

Kælder- og loftsudvalg 

I forbindelse med registreringen er der sket fejl, 
der betyder at nogle har fået aflåst deres rum 
uretmæssigt. Dette beklager vi meget. I så 
omfattende processer er der risiko for fejl, det 
er vi obs på, og af samme grund har vi givet alle 
processer lange løbetider. Vi har ikke sat dato 
for rydning af ”herreløse” rum endnu, men det 
sker tidligst i oktober. Alle beboer varskos om 
dette i god tid. 

Vi har udset et stykke kælderareal, der kan 
inddrages som cykelkælder. I forlængelse heraf 
er der mulighed for at inddrage et stykke af 
arealet til cykelværksted. Hvad skal et sådan 
rum indeholde og hvordan skal det indrettes? 

Det vil vi gerne have jeres bud på! Har vi 
monstro et par cykelentusiaster i foreningen, 
som er friske på at arbejde videre med et sådan 
projekt, så skriv til os på bestyrelse@ab-thor.dk 
eller kig forbi i næste kontortid d. 3. august.   

Vi har nu gennemført udskiftning af lamper i 
kældre og på lofter. Lamperne er udstyret med 
sensorer, hvilket betyder, at de tænder 
automatisk ved den mindste bevægelse. Det er 
vigtigt, at vi hører fra jer, hvis I oplever 
problemer med lamperne. 

Arbejdet med udbedring af betonskader er 
udskudt til september grundet ferie. 

SOMMERFERIE 

Ejler holder sommerferie i uge 32, 33 og 34 fra d. 8. august. Han er tilbage mandag d. 29. august.  
Fejekosten varetager gadefejning og sørger for storskrald samt andet forfalden arbejde på ejendommen 
mandag, onsdag og fredag i alle tre uger. 
Beboerhenvendelser, der ikke kan afvente, skal sendes til bestyrelsen på bestyrelse@ab-thor.dk. I 
særlige akutte tilfælde kan der rettes henvendelse til Fejekostens vagttelefon på nr. 3211 678  

Stegt flæsk og persillesovs i beboerlokalet 

Edel Mikkelsen har i 25 år stået for foreningens beboerlokale. Et flot stykke arbejde, som hun fejrer i 
beboerlokalet fredag den 22. juli, kl. 17.30-19.30. Så kom forbi, der vil blive serveret stegt flæsk med 
persillesovs og alle er velkomne. 

SOMMERFEST 

Lørdag den 27. august skyder vi en forhåbentlig tilbagevendende tradition i gang! Alle inviteres til 
sommerfest og grill i gården. Vi starter kl. 14.00 med spil og leg, så har du et kongespil, petanque eller 
andet sjov, så tag det med. Herefter tændes der op i grillene i gården, og vi sørger for service, salater, 
brød og et glas sommerpunch. Medbring selv kød til grillen og yderligere drikkevarer. Kom og hyg i 
sommersolen med dine naboer.
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