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Kære beboere 

Gårdlauget har fået en del henvendelser omkring gården og med denne 

skrivelse, håber vi, at I får svar på det meste. 

 

PORT/LÅGE 

Der har været, og er stadig, udfordringer med vores port og låge ud mod Gl. 

Jernbanevej. Der er blevet sat en dørpumpe på lågen, men denne fungerer 

desværre ikke optimalt. Vi er på sagen for at få denne justeret.  

Hvad angår porten, så forbliver denne ulåst indtil der bliver opsat nøgleboks, 

således at udrykningskørertøjer har adgang til gården. 

 

MØBLER/INDKØB TIL GÅRDEN 

Vi skal selvfølgelig have nogle nye møbler til vores gård, men vi har valgt at 

udsætte denne investering til foråret 2019, og indtil da undersøge behovet for 

havemøbler.  

Vi er af den opfattelse, at alle 3 ejendomme har nogle ”gamle” møbler, som 

de har brugt tidligere. Disse er I velkommen til at sætte ud i gården igen. Sæt 

dem der, hvor I gerne vil sidde og hygge jer. 

Allerede denne sommer vil vi dog investere i 3 bænke, som bliver opstillet 

rundt omkring, hvor vi tænker, der er behov for at sidde. Vi har blandt andet 

observeret, at især forældre til små børn, godt kan trænge til et hvil i 

nærheden af legepladsen.   

Desuden vil der blive indkøbt ekstra cykelstativer, som placeres hvor der er 

behov/allerede opstillet cykler. 



GÅRDLAUGET KIRKEVÆNGET KARRÉEN 

STORSKRALD 

Vi har fået en meget fordelagtig ordning omkring storskrald. Hver torsdag kan 

storskrald placeres ved det røde X på nedenstående tegning. 

Vores rengøringsselskab vil hver fredag sørge for, at dette bliver flyttet. 

 

 

                                                                     Her   

 

Vi håber, at I har fået svar på nogle af jeres spørgsmål. Hvis ikke, så mødes 

vi forhåbentlig til Gårdfesten den 26/5 og ellers er I velkommen til at kontakte 

Gårdlauget på gaardlaugetjesuskirken@hotmail.com. 

 

 

Mange hilsner 

Finn, Jørgen, Brian og Helle 
Gårdlauget Kirkevænget Karréen 

 

mailto:gaardlaugetjesuskirken@hotmail.com

