
  

 

  

Status på hovedtrapperenovering 
Renoveringen skrider hurtigt fremad. Lundtoftegade er nu afsluttet med undtagelse af 
hoveddørene udvendigt og lysningerne, der skal males. Dette vil blive afsluttet, når vejret bliver 
lunere. 
Når Nærumgade har fået lagt linoleumsgulvet, så er denne gadeside klar til aflevering. I næste uge 
påbegyndes renoveringen i Sandbjerggade. Vi er forud for tidsplanen med flere måneder – på 
vores hjemmeside kan man se den opdaterede tidsplan. 
 
De nye dørtelefoner og nøglebrikker er installeret og taget i brug i Lundtoftegade og i Nærumgade 
på gadesiden. I gården bliver låsene udskiftet løbende.  
På vores hjemmeside kan man læse mere om brug af svartelefonen, her finder man også en 
brugervejledning, se her: http://www.ab-
thor.dk/beboerinformation/vedligeholdelse/hovedtrapperenovering/  
I løbet af februar kommer der mere information op på hjemmesiden omkring nøglebrikker, 
herunder mulighed for at købe ekstra nøgler, hvad man gør hvis man mister en nøglebrik m.m. 
 
Hvis man oplever problemer med dørtelefonerne eller nøglebrikkerne, så er det vigtigt, at vi får 
besked. Skriv en mail til bestyrelse@ab-thor.dk  
 

 
Status på cykelparkering 

 
Alle cykelstativer er nu sat op på gadesiderne. I gården er der sat ekstra stativer op. Der skal laves 
få justeringer, men ellers er dette arbejde afsluttet. Brug stativerne, når cyklen skal parkeres!  
 
Vores byggerådgiver har igangsat arbejdet med etablering af cykel og barnevognsparkering i vores 
kældre jf. forslaget fra generalforsamlingen. Som en tilføjelse undersøger vi muligheden for at 
udvide parkeringsmuligheden, så det også gælder for ladcykler.  
Når vi har tidsplan klar for dette projekt, så kommer det ud på vores hjemmeside. 
 

Rydning af for- og bagtrapper 

Husk, at det ikke er tilladt at stille genstande - møbler, affald, barnevogne, cykler osv. i 
trappeopgange, på bagtrapper eller i mellemgang på lofter og kældre. Vi bestiller løbende rydning 
af vores fællesarealer, og vi varsler ikke inden rydning. 
 
Henstilling af ting på fællesarealerne er derfor på eget ansvar, og tingene vil af foreningen blive 
betragtet som herreløse og afskaffet som affald. 
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