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Helhedsplan: Det færdige projekt er nu klar til endelig 
myndighedsgodkendelse. Det betyder, at vi kan sende arbejdet i udbud 
omkring sommerferien. Selve byggeriet/renoveringen vil forventeligt starte 
allerførst i 2020.  
Vi kan derfor leje fælleslokalerne ud resten af 2019. 
Tag- og loftrum: De forundersøgelser, der er lavet i forbindelse med 
helhedsplanen har desværre vist, at der er asbeststøv og -rester i tag- og 
loftsrum. Derfor iværksatte vi akut afspærring af loftrummene i højblokkene 
den 25. marts. Den 26.marts holdt vi et orienteringsmøde for de berørte 
beboere. Vi håndterer sagen efter de anbefalinger, vi har fået fra eksterne 
eksperter. Arbejdsmedicinsk klinik på Bispebjerg hospital vurderer, at der er 
tale om ”Ubetydelig risiko”. 
Bænke: Vi har nu fået monteret nye bænke langs alle stier og ved de 
stoppesteder, der ligger ud for vores blokke. Det har været et stort ønske for 
mange, nu er bænkene der. De er boltet og sikret, så det kræver en del 
værktøj, hvis nogen skulle få den ide at stjæle dem. 
Kobbelnet: Der lægges nye kabler i løbet af foråret. Det skal sikre, at 
Kobbelnets brugere har en fremtidssikret løsning mange år frem. 
Udearealer: Foråret er over os, vore funktionærer har brugt vinteren på bland 
andet at slibe og oliebehandle alle borde/bænke. Vi monterer også hjul under 
borde/bænke, så de er lette at flytte rundt på plænerne. 
Græsslåningssæsonen nærmer sig, alle kanter og bede er klargjort, og 
funktionærerne er klar ”ved pumperne”. 
Spiseaften: Der er sæsonafslutning den 10. april, hvor vi spiser smørrebrød. 
Meld jer til en hyggelig aften med jeres naboer! 
Vi starter Petanque 1. mandag i maj, hvor vi mødes ved banen kl. 18. 
Cafeen har, som vanligt åben på tirsdage fra kl. 11-14. Dorrit og Flemming 
sørger for hyggelige rammer og gode håndmadder.  
Klublokalet i Arildsgård 7 kan lånes (Ikke fester), kontakt bestyrelsen. 
Afdelingsmøde: Vi holder afdelingsmøde 7. maj kl. 19. Vi håber, som altid, på 
stort fremmøde.  
 
Bestyrelsen ønsker alle et dejligt forår. 


