
 

 

Lakering af bagtrapper 
Arbejdet er i opstartsfasen hvilket betyder, at der justeres i tidsplanen. På Sandbjerggade har vi 
oplevet, at varslingerne er blevet ændret og for nogle opgange er arbejdet blevet forlænget. Vi 
kan nok ikke se os fri for, at der kan opstå noget, som enten forlænger eller ændrer på tidsplanen, 
men håndværkerne bestræber sig på at efterleve tidsplanen.  

Vi har desuden besluttet at få udarbejdet en testmåtte til stuereposen i Sandbjerggade 1. Måtter i 
indgangspartierne skåner trapperne for det værste snavs, sten og sand. På denne måde er 
forventningen, at levetiden på vores bagtrapper kan forlænges. Hvis det fungere, så indkøber vi 
måtter til alle bagtrapper. Husk at du kan finde mere information om renoveringen og en 
vejledende tidsplan m.m. på www.ab-thor.dk/beboerinformation/renovering-af-bagtrapper/ 

 

Nyt fra gårdudvalget 
Gårdudvalget har over en længere periode arbejdet på et projekt med opstart af kompostering i 
gården. Formålet med kompostering er at udnytte og omdanne det køkkenaffald vi producere til 
kompostjord, som vi kan anvende og få gavn af i vores bede m.m.  

Bestyrelsen har givet endelig bevilling og projektet opstarter snarest. Gårdudvalget har allieret sig 
med Kompostbudene for at komme bedst muligt fra start. I samarbejde med dem indkaldes der 
til et beboermøde, hvor det bliver muligt at stille spørgsmål og engagere sig. Læs mere om 
Kompostbudene på www.kompostbudene.dk 

 

Parknet nedbrud 
I forbindelse med strømnedbruddet d. 2. september døde én ud af vores otte switches. Den er 
blevet udskiftet med en nyere model. Vores switches har kørt i 12 år, hvilket er længere end man 
kunne forvente. På baggrund af råd fra Parknet har vi besluttet at udskifte de syv øvrige switches 
til den nyere model. Det er vores forventning, at de nye switches på sigt vil betyde hurtigere 
båndbredde mellem switches og brugerne. Samtidig er udskiftningen i overensstemmelse med 
en igangværende udvidelse Parknets netværk, hvor man skifter fra 1 Gbit til 10 Gbit båndbredde. 
På et tidspunkt vil vores forening blive tilsluttet, men det kræver bl.a., at vores gamle switches 
bliver udskiftet. 

Bestyrelsen er kontaktperson mellem parknet og foreningen. Hvis I oplever problemer med 
Parknet, så skriv til bestyrelsen på bestyrelse@ab-thor.dk og brug også beboersiden på Facebook 
for at finde ud af, om det problem I skulle opleve er generelt.  
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