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Den røde plads 

For at forberede cykel parkeringsforholdene i gården blev der etableret pladser i den 

oprindelig planlagte barnevognsrumsplacering mod Bodenhoffs plads. 

 

Da det er en bekostelig affære at købe gårdens gule fliser valgte vi at benytte os af andre 

fliser som lettere og billigere kan anskaffes. Dette har resulteret i den røde plads hvor det nu 

er muligt at låse sin bekostelige ladvognscykel fast til “jorden”. 

Belysning 

Alle trappetårne har fået opsat ny belysning der giver lys både ved trappedør, facade samt 

gangarealet foran trappetårnet. 

 

Der forventes markant mindre vedligeholdelse og fejlfinding i forhold til tidligere problematisk 

jord belysning. 

 

Gårdaltans reetablering 

Efter megen kontrol og flere reprimander fra ejendomskontoret er gården efterhånden blevet 

totalt reetableret efter opsætningen af Gårdaltanerne dette inkluderede blandt andet nyt 

græs, renovering af port ved Bodenhoffs plads, opsætning af brostens øer mm. 

Flora 

Der plantes friske blomster i gårdens fælles krukker 3 gange årligt. Denne gang har vi været 

meget heldige med de planter vi fik i krukkerne i november måned. De står stadig flot og vi 

har derfor ventet lidt længere end vi plejer med at plante nye blomster i krukkerne. Vi synes 

at det giver et godt indtryk og oplever at blomsterne er til glæde for mange beboere.  

Fællesarrangementer 

På trods af hverdagsarrangement lykkedes det at samle mange beboere igen til gårdlavets 

årlige juletræstænding. 

 

Vi inviterer derfor igen til juletræstænding Torsdag den 1. december 2016 kl 17.00. 

Gårdlavet vil igen dele gaver ud til de små samt uddele æbleskiver og Gløgg til dem som 

skulle have lyst. 

 

Sæt derfor et kryds i kalenderen allerede nu! 



Klager 

Vi må igen i år konstatere vi har fået klager om løsgående hunde fra bekymrede forældre og 

andre beboere. 

Der lader til at være flere hundeejere der ikke ønsker at respektere reglen om at hunde ikke 

må være i gården. En lille hund uden snor gør jo ingen noget...,men hvis den løber gøende 

hen imod en bliver de fleste mennesker, voksne og børn alligevel forskrækkede eller lægger 

an til at give den en fodpedal, hvis den angriber. En lille hund der trænes uden snor på 

græsplænen kan da ikke genere nogen…… men det gør den, hvis det betyder at et barn 

ikke tør være der. Det er ikke alle børn der synes at fremmede hunde er søde og det er ikke 

alle forældre der synes det er en god ide hvis børn er tæt på fremmede hunde uden snor. 

Venligst respekter at der ikke må være dyr i gården. (Det er iøvrigt en regel der er besluttet 

på 2 ordinære generalforsamlinger). 

 

Feedback/Idéer 

Vi meget interesserede i ideer og forslag fra jer beboere til vores gårdmiljø, og  

I kan altid kontakte en af os i gårdlavsbestyrelsen, som så vil bringe forslag videre til 

behandling, alternativt kan I henvende jer til ejendomskontoret alle ugens dage fra 8:00 - 

9:00 og e-mail til post@ejerforeningen.net 

 

Tak for endnu et godt år i vores gård. 

 

 

Mvh 

Thomas, Erik, Simon, Mikkel og Tine 
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