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Uvelkomne gæster i gården  

Gårdlauget har orienteret os om, at der flere gange, i den seneste tid, har været observeret 
uvelkomne gæster i gården. De er kommet ind og ud gennem portene - ikke kun de fælles. (Det er 
let at komme ud igen: De frigør blot palerne foroven og forneden og skubber den låste port op). 
Simple råd til, hvordan vi sikrer alle portene til gården mod ubudne gæster. 
1. Når du går ud af porten, skal du lige sikre dig, at uvedkommende ikke smutter med ind. 
2. Hvis du lukker porten “stille”, skal du sikre dig, at porten er lukket helt. 
3. Kig efter om palerne forneden og foroven er på plads. 
 

 

Porten er kun til ladcykler 

Vi minder om, at det er besluttet, at vores port kun er til henstilling af ladcykler – ikke almindelige 

cykler, som hører hjemme i cykelskuret.  

 

Generalforsamling i gårdlauget 

Der afholdes generalforsamling i gårdlauget onsdag den 25. april. Den nuværende bestyrelse går 

af. Vi opfordrer interesserede til at melde sig! 

 

Byttecentralen spreder sig 

Der er desværre en tendens til, at der efterlades ting i byttecentralen uden dato og store ting, som 

ikke kan være i selve reolerne. Der står fx nu et stort skuffemøbel, som er uønsket og som ingen 

tager ansvar for at bortskaffe. Vi vil bede om at møbler, som man ikke ønsker, i stedet udbydes 

ved hjælp af opslag og at man selv tager ansvar for at sætte sine ting til storskrald, hvis de ikke 

bliver fjernet efter en måned.  

  

Månedens Tip 

H17 har stadig “Åbent Hus” den sidste mandag i hver måned kl. 17-19. Her kan I kigge forbi og tale 
med Louise (lederen) – og få et indblik i H17’s liv – og give jeres besyv med.  
 
 
De bedste hilsner fra bestyrelsen Hanne, Daniel, Morten, Ton og Lars    
 


