
Nyhedsbrev juni 2020 

 
De bedste hilsner,  
Bestyrelsen 

 
Træ i storskraldsrummet 
I sidste nyhedsbrev skrev vi om, at byggeaffald ikke hører hjemme i storskraldsrummet. Det affødte 
en mail vedrørende træaffald, og her er svaret fra SFG: 
 

• Du må gerne sætte træplader til storskrald, men er de over 2 meter skal de skæres over. Alt 
puds, mursten, lecablokke, beton, toiletter, porcelænshåndvaske mm skal man selv 
bortskaffe til en genbrugsplads. 

 
 
Vil du gerne beholde din cykel? Så stil den i et cykelstativ 
Overskriften hertil kan lyde lidt hård. Men vi ser desværre stadig rigtig mange cykler, der flyder i 
gården eller er låst fast til kælderskakter, nedløbsrør m.m. På forrige års generalforsamling blev det 
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. 
 
Dette gælder også ladcykler. 
 
Udover en masse stativer uden på bygningen, har foreningen også fået flotte nye cykelkældre. Husk 
nu at bruge dem, så vores dejlige gård forbliver dejlig. 
 
 
Fugerne på gesimsbånd smuldrer 
Vi er begyndt at se, at flere fuger på gesimsbåndene smuldrer og falder ned. Det er en gammel sag, 
som der via generalforsamlingen er bevilliget penge til at fikse. Vi er i kontakt med et arkitektfirma 
for udbedring, og vi informerer, når vi ved, hvornår den kan finde sted. 
 
 
Beboermøde om altaner og ekstraordinær generalforsamling 
Husk at tjekke jeres postkasse! I vil meget snart blive indkaldt til henholdsvis beboermøde om 
altaner og en ekstraordinær generalforsamling, hvor bl.a. altaner og et stort renoveringsprojekt vil 
være på dagsorden. 
 
Vi er naturligvis opmærksomme på forholdsregler ift. Covid-19, og disse vil fremgå af 
invitationerne. 
 
 
Bestyrelsen holder sommerferie 
Næste kontortid og bestyrelsesmøde vil være d. 4. august. Mails vil dog blive tjekket løbende i løbet 
af juli. 
 

 


