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Indbydelse til Sommerfest 

 

Endelig kommer det gode sommervejr! Fredag den 14. august vil der brede sig en 

opklaring over landet vestfra. Lørdag den 15. kan vi forvente indtil 25 grader, sol det 

meste af dagen og svag vind.  

 

Den 15. holder SORTEDAMSHUS nemlig SOMMERFEST. 

 

Vi samles kl. 18.30 og spiser i gården. Bestyrelsen slår telte op i løbet af 

eftermiddagen, dækker bord og tænder op under grillen.   

 

Proceduren er den gode, gamle:  hver lejlighed medbringer eget kød og drikkevarer 

samt én ret til fællesbordet. Ring evt. til Pernille (35 36 42 12) og hør, hvad de andre 

tager med. 

Forslag: Salat, flûtes, grøntsagsret, dessert, kage, te & kaffe, underholdning.   

 

Kom og nyd en hyggelig sommerfest i vores private gård for sidste gang. Næste 

sommer har kommunen gennemført gårdsaneringen. 

 

Tilmelding foregår ved at aflevere nedenstående kupon til Geert, Svend eller Pernille 

senest torsdag den 13. august. 

 

 

 

 

 VEND 

 

Klip---------------------------klip----------------------------------klip------------------------------------klip 

 

Vi deltager med ____ personer til sommerfesten og vil gerne medbringe: 

 

_________________________________________________________-

__________________ 

 

 



_____________________________________________________________________

______ 

 

 

Navn: 

_____________________________________________________________________ 

 

Afleveres til Geert, Svend eller Pernille senest torsdag den 13. august 



Gårdrydning  

 

Byfornyelsesnævnet har nu taget stilling til vores klage og med stemmerne 4 mod 2 

afvist den, idet man ikke mener, at "... Borgerrepræsentationens beslutning har 

almindelig interesse eller videregående betydelige følger for klageren ... ". Nu venter vi 

så på at blive indkaldt af Gårdrydningskontoret til et møde for udformning af detaljerne i 

projektet.   

 

 

Rosenbed 

 

Som alle har kunnet se, er arbejdet med renovering af gadeforholdene omkring 

rosenbedet gået i gang. Indre Østerbro Bydel har oplyst, at prisen for vejarbejderne er 

102.000 kr., at det af Københavns Kommune er vurderet, at det er billigere at genplante 

nye roser end at flytte de gamle, og at der ikke er planer om et egentligt 

parkeringsforbud langs rosenbedet. Tak til Birgitte Hommelgaard for at have reddet 

nogle af de gamle roser og genplantet dem i gården.  

 

Forhåbentlig overlever de nye roser den kommende genplantning af kastanietræerne 

.... 

 

Internet 

 

Formentlig har flere af beboerne etableret en Internet forbindelse. Sædvanligvis følger  

der kun en enkelt e-mail adresse med i et abonnement, men såfremt der er interesse 

for  

det, kan vi gå sammen om et abonnement på mange e-mail adresser f.eks. på formen  

xxxxxx@sortedamshus.znet.dk.  Interesserede bedes kontakte Geert, f.eks. på e-mail 

adressen sortedamshus@image.dk eller tlf. 3537 4849. På længere sigt kan vi evt. 

forsøge at få lov til at bruge KabelTV's kabler til Internet trafik - det er teknisk muligt, 

men TeleDanmark har kun etableret enkelte forsøgsordninger.  

 

 

Venlig hilsen  

 

Bestyrelsen 


