
    

    

    

    

Køkkentrapper 
 

Arbejdet skrider planmæssigt frem og vi har afholdt aflevering af de første mange trapper. Under denne 

proces er der nogle steder, hvor ekstra arbejde er påkrævet. I disse opgange kan I opleve, at 

afspærringen opsættes igen. Det kan være for nogle timer eller det kan være over et par 

døgn alt afhængig af arbejdets karakter. Vi bestræber os på at holde de involveret opgange orienteret 

på opslagstavlerne, så hold øje med dem.   

Husk, at det er afspærringen der til en hver tid gør sig gældende uanset de varslet datoer og det er 

vigtigt dette overholdes! Vi har allerede nu haft et par tilfælde med færdsel på trapperne før 

afspærringen var fjernet. Der blev sat fodaftryk i lakken, som kun kan afhjælpes ved genslibning og 

lakering. Udgiften for denne udbedring pålægges foreningen. Vi appellerer derfor igen til, at 

afspærringen overholdes.   

Der vil blive lagt måtter ud på stuerepos på alle de færdige trapper fra d. 1. november.  

Endelig, så vil vi gerne minde alle om, at det if. brandmyndighederne ikke er tilladt at henstille genstande 

på trapperne. Det er en brandvej og der skal altid være fri passage. Derudover er det selvfølgelig også 

ærgerligt, hvis vores nyrenoverede trapper tager skade.   

Har I spørgsmål til arbejdet eller andet, så kom forbi i en kontortid eller skriv til os på bestyrelse@ab-

thor.dk  
    

    

Generalforsamling 2016 
 

Indkaldelse til generalforsamlingen sendes ud i starten af november, men vi kan allerede nu sige, at 

datoen er fastsat til mandag d. 28. november kl. 18. Både gårdudvalg og bestyrelse har, som vi tidligere 

har orienteret om, arbejdet for at gøre en del vedligeholdelsesforslag klar og vi glæder os til at 

præsentere dem for jer.  

Hvis I har forslag der skal stilles på GF og I ønsker at få dem med i indkaldelsesbrevet, så skal vi have 

dem tilsendt senest mandag d. 31mandag d. 31mandag d. 31mandag d. 31. oktober 2016. oktober 2016. oktober 2016. oktober 2016.  

Hvis ikke I kan nå denne deadline, så er der andre muligheder for at annoncere sine forslag. Læs mere 

herom i vores vedtægter § 26. Vi hjælper selvfølgelig gerne såfremt I har spørgsmål herom.   
    

    

Cigaretter 
 

Vi oplever et stigende problem med rygning – eller rettere med cigaretskodder. Vi vil derfor gerne 

minde om, at I skal bruge de askebægere (blomsterpotter) der er placeret forskellige steder i gården, 

eller smide skoddet i skraldespanden!  

Og cigaretskodder skal ikke kastes ud af vinduerne, vi har eksempler på beboer der har fået skodder og 

aske ind af deres vinduer. Vi har eksempler på kalecher og cykelsadler med brandmærker efter skodder. 

Og endelig, så er det bare ikke så fedt, at se de helt små børn med cigaretskodder mellem deres små 

fingre.   

Vis hensyn og hav omtanke. ☺ 
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