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Den automatiske port 
Har I hørt det? Nej? Det tænkte vi nok J Den automatiske port er nemlig blevet lydløs.  
 
Flere har efterfølgende henvendt sig med feed back om, at den står lang tid åben. Vi er derfor i 
kontakt med leverandøren om at få forkortet den tid, porten står åben. 
 
 

Brandalarmsystemet 

Dem har I til gengæld nok hørt … brandalarmerne altså. Der har været nogle fejl i de instruktioner, 
der er blevet uddelt til beboerne, hvorfor falske alarmer har hylet længere end nødvendigt. Vi er i 
kontakt med leverandøren af systemet om at rette op på fejlen og sørge for nye instruktioner. 
 
 

Rotter 
I slutningen af maj havde vi besøg af nogle uønskede, langhalede gæster i gården og på en 
bagtrappe. SFG fik sat skadedyrsbekæmpere på sagen, og siden da har vi ikke set noget til 
rotterne. 
 
I den forbindelse vil vi gerne gentage: Husk nu, at det IKKE er tilladt at have skrald stående på 
bagtrappen. Det er uhygiejnisk og tiltrækker skadedyr, og det får din nabo (helt berettiget) til at 
klage over dig. Øv. 
 
Husk også, at lukke døren til din bagtrappe! Vi ved godt, at der er et hængsel, som kan holde 
døren åben, men dette bør vi kun bruge ved korte skralde- og vasketøjsbesøg i gården. 
 
 

Beboerrum 
På sidste års generalforsamling var der forslag om et nyt beboerrum. Der var solid opbakning til 
ideen, men forslaget endte alligevel med at blive stemt ned. 
 
Hvis nogen skulle have lyst til at gribe bolden igen, så vil vi gerne opfordre dertil. Vi hører nemlig 
ofte i bestyrelsen, at foreningen mangler et beboerrum. 
 
Skriv derfor gerne til vores mail, hvis du har mod på at give et beboerrumsudvalg en chance. Det 
håber vi J  
 
 

Bestyrelsen går på sommerferie 
Fra d. 1/7 til d. 13/8 ifører bestyrelsen sig klipklappere og solhat og går på sommerferie.  
Akutte henvendelser vil dog blive besvaret. 
 

God sommer til jer alle! 
 


