Juli 2019

Nyhedsbrev fra afdelingsbestyrelsen
Kære beboere
Her er nyheder fra Søndermarken:

Materielgården åbner på mandag d. 29. juli
Fra på mandag afhenter kommunen renovation inde fra den ny
materielgård. De små grå containere til affaldssortering, som nu
står ved enden af materielgården, bliver flyttet indenfor i det store
skur.
Det betyder, at du skal låse tråddøren op med din almindelige
nøglebrik (som du bruger til indgangsdøren i din opgang), når du
skal aflevere f.eks. papir, pap, flasker, restaffald mm.
Storskrald som reoler, senge mm. skal også afleveres inde i skuret.
Der bliver i løbet af kort tid etableret cykelparkering der, hvor de
grå containere har stået hidtil. Det betyder, at den midlertidige
cykelparkering i Magnoliahaven bliver nedlagt og cyklerne skal
flyttes over til den ny cykel-P.
Indgangen til materielgården

Elevatorerne
Der har været en del problemer med elevatorerne i alle blokke. Bl.a. var der fornyligt et alvorligt
tilfælde, hvor der en formiddag var strømafbrydelse i blok 2. Den ene elevator er under renovering
og den anden kom først i gang næste morgen ved 9-tiden.
Afdelingsbestyrelsen og driften finder det uacceptabelt, at der kan gå så lang tid, før en fejl bliver
rettet, uanset årsagen. Driften er i gang med at undersøge kontrakterne og procedurerne hos
akuttelefonen og elevatorfirmaet med henblik på, at der bliver strammet op.

Renoveringen
Der er kommet ny hovedprojektleder for helhedsplanen, som bl.a. ser det som en vigtig opgave at
sørge for bedre kommunikation til beboerne. F.eks. vil der komme et nyhedsbrev om renoveringen
ca. en gang om måneden.
Følgegruppen glæder sig til samarbejdet om at få bedre styr på renoveringsprocessen.

Læs også den anden side…

Side 2

Ecco Walkathon
Hank op i familien og dine naboer og få motion sammen med mange tusinde andre.
Tilmeldingsfrist 11. august. Det er gratis for Søndermarkens beboere.

Magnoliahaven
Det danske sommervejr er svingende, men det er tit grill-vejr. Prøv vores
nye sikkerheds- og miljøgrill, den er rigtig smart. Eller nyd bare sommeren
i haven, flere og flere beboere finder ud af, at det er et rart sted at
opholde sig.
NB: Du bruger grillen på eget ansvar og du skal være opmærksom på, om
myndighederne har udstedt forbud mod brug af grill eller åben ild i
tørkeperioder.

Sæt ikke genstande i elevatorforrummet
Driften beder os alle være opmærksom på, at det ikke er tilladt at anbringe genstande udenfor
vores entredøre.
Det er bl.a. forbudt, fordi det kan være et stort problem ved brand. Ejendommens medarbejdere
gennemgår etagerne jævnligt og må bære ting og sager ned for at smide dem ud.
Forleden måtte de smide et klaver ud!

Læs mere på soendermarken.dk
Brug vores hjemmeside. Du kan se flere nyheder og få mange informationer om vores bebyggelse.
Find siden her: soendermarken.dk.
Du kan også tilmelde dig et elektronisk nyhedsbrev – så får du nyhederne i din mailbox.
NB: Hvis du har tilmeldt dig nyhedsbrevet på den gamle hjemmeside før 2019, skal du tilmelde dig
igen.

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

