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Sommerhilsen fra afdelingsbestyrelsen
Kære beboere
Her er nyheder om forskellige aktiviteter i Søndermarken:

Indvielse af vores nye Materielgård torsdag d. 27. juni kl. 16-19
Der vil være rundvisning, konkurrencer for store og små, lidt mad og drikke, tale ved
ejendomslederen og i det hele taget fest og farver.
Kom og deltag i begivenheden og tag endelig børnene med. Vi klipper snoren over kl. 16.15.
Du finder Materielgården for enden af bebyggelsen ved siden af blok 5 (Magnoliavej 80).

Nyd sommeren i 'Magnoliahaven'
Nyt rekreativt sted for beboerne under renoveringen.
Bestyrelsen har fået ryddet et mindre areal for enden af bebyggelsen, skråt overfor
Materielgården og blok 5 ved Magnoliavej.
Der er rigtigt dejligt at sidde og læse eller snakke med de andre beboere eller bare flade ud. Hvis
solen har lyst til at skinne, kan den nydes en stor del af dagen. Selvfølgelig bliver det en god
sommer…
’Magnoliahaven’ er ikke helt færdig endnu
Vi har bestilt en ny sikkerhedsgrill, der kommer blomsterkrukker og andre krukker, så I selv kan
plante f.eks. krydderurter.
Området mellem de to halvdele af haven skal planeres og der kommer også borde/bænke i den
bagerste del.
NB: Haven er for beboerne, ikke for husdyr og cykler. Vi har dog midlertidig opsat nogle
cykelstativer langs den ene side. Når Materielgården er færdig, flytter cykler og stativer derhen.

Ny hjemmeside til Søndermarken
Vi har fået en ny hjemmeside til erstatning for den, der pludselig forsvandt og vi har fået navnet
tilbage. Find siden her: soendermarken.dk.
Vi har udarbejdet et helt nyt web site, så kig forbi med jævne mellemrum. Der er masser af
information at hente og der kommer mere.
Det er på hjemmesiden, du finder de seneste nyheder om Søndermarken.

Læs også den anden side…

Side 2

Bliv klogere på Søndermarken under og efter renoveringen
Der er sat 5 store plancher op i vaskerierne i alle blokke (i blok 5 lige udenfor vaskeriet). Her er
masser af oplysninger, billeder og tegninger at se på. Og selvom du har din egen vaskemaskine, er
det en god ide at kigge ind i vaskeriet og se nærmere på plancherne.
Plancherne er delt op i:
1.
2.
3.
4.
5.

Lejlighederne til venstre
Lejlighederne midtfor
Lejlighederne til højre
Bygninger og indendørs fællesarealer
De grønne områder

Se plancherne i dit vaskeri

Er du plaget af støj fra renoveringen?
Så er et høreværn måske en hjælp.
Du kan hente et godt høreværn på ejendomskontoret med stor rabat for 20 kr. pr. stk.
Det dæmper støj med ca. 24 dB.

Dialog Cafeen i blok 4
Lokalerne er desværre ikke klar endnu efter en stor vandskade. Vi regner med at åbne igen efter
sommerferien.

Vi ønsker alle i Søndermarken en rigtig dejlig sommer.
Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen i Søndermarken
Læs også den anden side…

