
FORENINGENS NYE BESTYRELSE 
har konstitueret sig således, at Rasmus Brønnum er 
valgt som formand for bestyrelsen, Mathias Busk er 
næstformand og Jo Thorkildsen er sekretær.
De øvrige medlemmer er Ali Arvanaghi og Jesper 
Stougaard. Lina Gravengaard og Laust Øby er 
suppleanter. 
Trine Barfod (ikke i bestyrelsen) er kontaktperson og 
ansvarlig for internet gennem Fiberby.

HOVEDDØRE – Bestyrelsen har fået henvendelser 
omkring utætte hoveddøre som skaber kolde forhold 
for især stuelejlighederne. Der er ved enkelte døre 
tidligere forsøgt at slutte mere tæt ved justering af 
hængsling og dørpumper samt nye tætningslister. 
Bestyrelsen evaluerer og finder evt. løsninger, så fat 
mod.

BAGTRAPPENS DØRE – Ejendommen har 
etableret rigtig gode forhold omkring bagtrapperne 
for at sikre mod både tyveri og brandstiftelse. 
De aflåste branddøre i kælderplan sikrer at ilden 
ikke kan spredes som i en stor skorsten. Men efter 
flere henvendelser om beboere har frakoblet eller 
fastskruet dørlåsene – efter bedste gæt, for at skabe 
fri bevægelighed for legene børn (?) -  er vi nødt til 
pointere at det er noget vi skal se ganske alvorligt på 
for alles sikkerhed!

LOFTETS DØRE – Igen ser vi enkelte vigtige 
branddøre som efterlades åbne, hvilket betyder at 
evt. brand vil spredes sig over loftet. 
Bestyrelsen har besluttet at alle dørlåse til loftet skal 
slås fra, så vi lettere kan eller flygte over loft, eller 
bare have en let og uhindret gang, uden at nøglen 
skal frem. Dette er muligt netop fordi vi har aflåste 

opgangsdøre i kælder. 
Vicevært sikrer, at der ikke er forhold som kan 
efterlade dørene åbne - evt. mursten el. krog i vægge 
fjernes samt opsættes dørstopper hvor døre vil kunne 
sættes i spænd mod en væg.
Vi håber at  folk vil at lukke døren i efter sig. Vi 
henstiller til at man tager det seriøst.

UDGIFTER TIL VASKERI og lignende i 
Humlegården er blevet gransket, blandt andet i 
dialog med Saniva. De oplyste at vores maskiner ca. 
bruger 4,- på vand og 2,8,- på el pr. vask. Altså ca. 
7,- Dertil skal man ligge service og indkøb af nye 
maskiner og generel vedligehold af vaskekælder. Så 
en pris mellem 12,- og 15,- mente de var fair. Der er 
kommende behov for vedligeholdelse af badet, der 
falder under samme budget og det koster jo også, så 
eventuelt lille overskud vil være med til at financiere 
dette.

MALING AF BAGTRAPPER 
Arbejdet på bagtrapperne ved Knud Lavards Gade 
7 og 9 nærmer sig sin afslutning med en mindre 
forsinkelse på en lille uge. Ifølge tidsplanen skulle 
arbejdet have været afsluttet ultimo uge 8, men blev 
forsinket med få dage grundet både blænding af en 
dør i opgangen samt afklaring på farver. Arbejdet 
forventes at være afsluttet i løbet af uge 9. Farven på 
væggene i bagtrapperne er på samme måde som de 
oprindelige bagtrapperum delt i to – mørkere nedre 
del og lys øvre tone. Kuløren er holdt i neddæmpede 
grønlige nuancer af grå for at skabe en neutral 
oplevelse i rummet. Grænsen mellem den lyse 
overdel og den mørkere nederdel er sænket i forhold 
til de oprindelige bagtrapper, for at opnå lysere og 
luftigere rum i de ellers smalle bagtrapper. 
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