
Nyhedsbrev – April 2011 

Sæt kryds i kalenderen til GF 

Generalforsamlingen afholdes i telt i gården onsdag 
d. 27. april kl. 18:00. 

 

Gårdport 

Husk at sørge for at gårdporten ved Skt. Kjelds 
Gade er lukket. Eftersom der er familier der stiller 
barnevognen med barn i gården, og oven på den 
hændelse der var i kvarteret for noget tid siden, 
håber vi at folk vil være lidt mere opmærksomme på 
at lukke porten efter sig. 

 

Postkassetømning 

Da der sikkert vil komme en del skriftlig 
information i løbet af rørprojektet, men også 
omkring andre ting, er det en god ide at tømme din 
postkasse nu og da, således at du modtager al vigtig 
information – også fra bestyrelsen. 

 

Renholdelse på og omkring ejendommen 

Der har i den seneste tid været flere eksempler på 
en faldende hygiejne på ejendommen. Haven og 
gaden er blevet til ét stort askebæger – et askebæger, 
der bliver tømt af viceværten. Endvidere er der flere 
gange fundet glasskår, dåser og opkast i gården. Det 
er gået så vidt at folk har brugt gården som et toilet, 
ved at stå og lade vandet fra altanerne. Det er 
aldeles uacceptabelt. 

Vi henstiller også til at folk ikke bruger 
skraldespanden på hjørnet til husholdningsaffald 
mellem Skt. Kjelds Gade og Ourøgade. 

Skraldespanden bliver overfyldt med 
husholdningsaffald, hvilket er en lækkerbisken for 
bl.a. rotter. Dyr, vi gerne vil undgå i nærheden af 
ejendommen.   

 

El-skrot og storskrald 

Der er i den seneste blevet stillet en del affald ud i 
gården længe før afhentningsdatoen. Derfor er det 
ene cykelskur blevet inddraget til at huse storskrald. 
I fremtiden skal alt storskrald derfor stilles i dette 
skur, og ikke foran plankeværket.  

 

Nye hoveder til bestyrelsen 

Vil du gerne være med til at forme den ejendom du 
bor i og være med til at gøre din del i at føre 
ejendommen videre, skal du helt sikkert overveje at 
stille op til bestyrelsen ved den kommende 
generalforsamling.  

 

Gennemgang af altaner på Bryggervangen 

Altanerne skal efterses for at se om der er nogle 
mangler i forbindelse med tidligere renoveringen. 
Beboere der skulle opleve fejl ved deres altaner efter 
renoveringen, bedes rette henvendelse til 
bestyrelsen. 

 

Byttehjørnet 

Når der sættes ting i byttehjørnet må man gerne 
overveje om det er noget, som andre rent faktisk vil 
være interesserede i. Der har været sat en del 
billedrørsfjernsyn derned, hvilket der ikke er nogen 
afsætning i. Man må gerne selv lægge mærke til om 
de ting man stiller i byttehjørnet, er væk efter de 3 
måneder. Hvis ikke skal man selv sørge for at fjerne 
de ting man har stillet der ned.  

 

Hyggeweekend til sommer 

Bestyrelsen er i gang med at planlægge en 
hyggeweekend/dag for dem der kunne tænke sig at 
møde sine naboer. Endvidere håber vi på at folk er 
friske på at lave nogle små opgaver i fællesskab og 
afslutte med et fælles grillarrangement.  

 



Er du ejer der lejer? 

Hvis du er ejer der udlejer skal du huske at orientere 
os, hvis du får nye lejere. Endvidere henstiller vi til 
at man informerer lejerne om hjemmesiden 
www.bryggervangen.com, samt om beboermappen. 

 

Bryggervangen.com 

På hjemmesiden er der kommet en underside til 
rørprojektet. Vi vil løbende opdatere siden med den 
information, der kommer i forbindelse med 
projektet.  

 

News in English 

Do you want the most important news in English, 
send a mail to bestyrelsen@gmail.com. We will then 
keep you up-to-date on the pipe-project. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 


