
Nyhedsbrev november 2019 

 

De bedste hilsner,  

Bestyrelsen 

 

Storskrald skal i storskraldsskuret 
Ja, egentlig er den overskrift jo lidt tosset, for det siger jo næsten sig selv. Men eftersom pladsen 

foran porten bliver brugt af SFG til at stille sorteret storskrald frem til Københavns Kommune, så 

kan det godt forvirre lidt, hvor man som beboer skal sætte sit gamle fjernsyn.  

 

Lad os komme forvirringen til livs: Som beboer skal man stille sit storskrald i storskraldsskuret, 

som befinder sig i hjørnet Nærumgade/Sandbjerggade.  

 

Hvor har du sidst stillet din cykel? 
Forhåbentligt i et stativ eller i en af de flotte nye cykelkældre – det er jo det, vi har dem til. Og på 

sidste års generalforsamling blev det faktisk vedtaget, at vores husordens § 2 skulle ændres, så 

denne nu lyder: 

 

Cykler og cykelanhængere skal stilles i cykelkældre (hjørnet af Sandbjerggade/Høsterkøbgade, 

Lundtoftegade/Høsterkøbgade og Nærumgade/Lundtoftegade) eller i cykelstativer i gården eller på 

gadesiden. Cykler, der henstilles uden for de anviste områder vil blive fjernet. 

 

Hvis du ikke ønsker din cykel fjernet, så er ovenstående da værd at skrive bag øret ☺ 

 

Cykeloprydning 
Og nu vi er ved cykler … En cykeloprydning er blevet sat i gang, og varslingen finder du i din 

opgang. 

 

En unik chance for at få indflydelse på AB Thor! 
På den kommende generalforsamling skal der vælges flere nye bestyrelsesmedlemmer. Som 

bestyrelsesmedlem kan du sætte et solidt aftryk på vores forening, samtidig med at vi lover 

hyggeligt samvær og rimelig god aftensmad én gang om måneden på vores bestyrelsesmøde. 

 

Måske er du megagod til økonomi? Måske vil du gribe bolden om et beboerrum/kulturlejlighed? 

Eller måske interesserer du dig for vedligehold af ejendommen? Der er lavet masser af benarbejde 

til nogle af de kommende projekter, såsom nye vinduer, men vi har brug for dig til at føre det ud i 

livet. 

 

Sidste deadline for forslag til generalforsamling 
Nåede du ikke at få dit forslag med i indkaldelsen til generalforsamlingen? Frygt ej. Hvis du har et 

konkret forslag, så skal det op i opgangene og sendes til bestyrelsen senest 8 dage før GF, dvs. d. 

20. november. 

 

Vi glæder os desuden til at se jer til generalforsamlingen d. 28. november kl. 18 i beboerhuset, 

Lundtoftegade 41B.  

 

Kontortid aflyst i december 
Bestyrelsens kontortid i december er aflyst. Mails vil dog blive tjekket og besvaret.  


