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Nyhedsbrev 
Så er der nyt fra foreningen og bestyrelsen!  
Læs derfor venligst nedenstående, da det også er vigtigt for DIG... 
 
Hovedtrapper 
 
Der er nu kun 5 opgange, projektet endnu ikke er gået i gang med. Alt forløber 
efter planen, med forventet aflevering af hele projektet i begyndelsen af maj må-
ned. 
 
Karmene til de nye døre er malet hvide, hvis man ønsker at male dem selv i 
samme farve som døren, er dørens farve: NCS S1005-Y10R 
 
Du har, eller vil modtage en ekstra nøglecylinder, som kan benyttes til bagtrap-
pedøren. Nogle døre på bagtrappen er så gamle, at den nye cylinder ikke pas-
ser i. Foreningen betaler den nye cylinder, men du skal selv stå for at skifte den. 
Hvis cylinderen ikke passer til låsekassen, skal du også selv betale for en ny lå-
sekasse, og evt. en låsesmed til at forestå installationen. Det står dig naturligvis 
frit for om du vil udskifte cylinderen i bagtrappedøren.   
Cylinderen i postkasserne bliver også skiftet, så den passer til den der sidder i 
den nye dør. 
 
Bestyrelsen ser meget gerne at man personaliserer 
sin dør ved at opsætte navneskilt/tegninger eller 
andet, så man kan se hvem der bor der. 
 
Men da de nye døre er branddøre, er det derfor 
vigtigt, at man ikke skruer ting op på døren. For så 
vidt muligt skal man lime navneskilte mm. op.  
 
Dog er det tilladt at sætte små skruer til navneskilte 
i de markerede områder på tegningen. 
 
 
Som altid – og i henhold til husordenen – er det ikke tilladt at henstille person-
lige ejendele eller affald på trapperne. 
 
Vi gør opmærksom på at både hovedtrappen og bagtrappen er nødudgange, 
der skal kunne benyttes i tilfælde af brand.  Derfor må der ikke stå private ting i 
opgangen, hverken sko, hylder eller andet. 
Der må ikke opsættes noget på væggene i opgangene.  
 
Lad os i fællesskab holde trapperne pæne og ryddelige. 
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Altaner 
 
Som I er blevet informeret om særskilt af Boligexperten, er beboermødet endnu 
engang blevet udsat. Det er vigtigt for altangruppen at kunne holde mødet med 
fysisk fremmøde, så mødet vil først blive afholdt, når Coronarestriktionerne tilla-
der det. 
 
Altangruppen informerer særskilt, når mødet kan afholdes. 
 
Generalforsamling 
 
Årets Generalforsamling er planlagt til afholdelse mandag den 26. april 2021.  
 
Afholdelsen er naturligvis afhængig af de aktuelle Coronarestriktioner.  
Hvis det er muligt at afholde en generalforsamling i april, håber vi på at holde 
den i Kulturhuset, men holder Radisson åben som alternativ. 
 
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 


