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Nyhedsbrev A/B Bergthora 
Status på bagtrapperne 
Arbejdet på bagtrapperne har nu efterhånden stået på i et halvt års tid, og 
skrider støt og roligt fremad. 
Projektet er ca. halvt færdige, og vi følger dermed byggeplanen uden de store 
afvigelser. Farverne, som blev diskuteret på sidste generalforsamling, er med 
input fra “farveudvalget” blevet justeret en anelse, hvilket har afstedkommet 
mindre forsinkelser på malearbejdet.
Hvis du vil se det endelige resultat, kan du se en af de færdige bagtrapper i 
Gunløgsgade, ved at spørge på varmemesterkontoret.

Infomappe
På sidste generalforsamling blev der efterlyst noget mere infomateriale om 
bestyrelsens arbejde og ejendommen. 
Trin et i denne proces var den lille infofolder, som blev omdelt i sommer. 
Trin to, er en større info-mappe, som bliver omdelt til samtlige lejligheder 
snarest muligt. Der skal i hver lejlighed stå en mappe, så alle beboere har nem 
adgang til diverse praktiske oplysninger og anden relevant information om 
ejendommen. Derudover er der plads i mappen til at indsætte andre vigtige 
dokumenter som renoveringskvitteringer, aflæsninger, referat fra generalfor-
samling mm.
Mappen er naturligvis primært rettet til nye beboere, men det er vigtigt, at der 
til alle lejligheder er tilknyttet en infomappe. Mappen hører dermed til den 
enkelte lejlighed, og den videregives ved salg. Forsvinder mappen koster det 
500 kr. at erstatte den.

Juletræstænding
Lørdag d. 3. december holder vi et lille juletræsarrangement i gården. Der vil til 
lejligheden være gløgg og æbleskiver. Vi synger evt. en julesang, og børnene 
kan danse om juletræet. Der bliver men andre ord fuld gang i julestemningen, 
og der vil være strimler til at flette mussetrapper og stjerner, som kan hænges 
på juletræet. 
Har du evt. lyst til at arrangere en fastelavnsfest for gårdens børn og barnlige 
sjæle? Eller kunne du tænke dig at stå for sommerfesten? Så hold dig endelig 
ikke tilbage! Du skal blot kontakte bestyrelsen for at komme med i festudval-
get.



Yderligere info
Charlotte Heise Jørgensen udtræder af bestyrelsen, pga. flytning. Førstesup-
pliant, Johannes Bo Nielsen overtager hendes plads frem til næste generalfor-
samling.

Efter anbefaling fra vores gartner, er træerne i gården blevet beskåret. Et 
enkelt træ var stærkt angrebet af svamp, og er derfor blevet fældet.

Spørgsmål 
Skulle I have nogle spørgsmål, er I velkomne til at skrive en e-mail til: 
bestyrelse@bergthora.dk, eller aflevere jeres spørgsmål på kontoret.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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