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Nyhedsbrev for oktober kvartal 

Kære beboere nu er året snart gået og vi kommer ind i 2018 hvor bygningerne fylder ti år. Vi vil 

gerne hermed orientere om de aktuelle aktiviteter i Havneparken: 

Ny vicevært: Pr. 1. januar får vi ny vicevært. Det er malerfirmaet Martin Hansen, som mange 

allerede kender.  

 

Martin har ansat Anders Svava Mortensen til at varetage det daglige job 

som vicevært. Anders er 34 år har i mange år arbejdet med rengøring og 

vedligeholdelse, og er desuden en habil kunstmaler. 

 

Jobbets indhold er uændret, det handler om affaldshåndtering, 

rengøring og vedligeholdelse af bygningen osv. Der opsættes 

kontaktinformationer på den nye vicevært på opslagstavler.  

 

Michael genoptager sit universitetsstudie i historie og filosofi, han 

mangler to års studie, vi siger tak til Michael og ønsker ham held og lykke 

med studierne.  

 

Hovedrengøring af opgange: Vi fik i oktober måned, i lighed med tidligere år; hovedrengjort vores 

fem opgange og tilstødende fællesområder.  

Rengøring af altanskaller: Vi har fået rengjort altanskaller på alle altaner som vender mod nord, 

dette skyldes at disse altaner bliver mere eller mindre grønfarvede pga. alger.  

Tætning af nedløbsrør:  Vi har udskiftet en del pakninger omkring nedløbsrøramlinger og ændret 

udformningen af andre nedløbsrør i løbet af året. Projektet færdiggøres til foråret. 

Kældervand: I et forsøg på at forhindret der kommer vand gennem loftet til P-kælderen har vi 

foretaget en række ændringer på nedløbsrørene og spulet dele af drænene. Problemerne er 

imidlertid ikke forsvundet fuldstændigt. Projektet fortsætter til foråret. 

Nyplantning syd for Parkhuset: Vi har fået nyplantet de store bede syd for Parkhuset, Havtornen 

er blevet skiftet ud fordi den var vanskellig at holde ren for ukrudt. Vi håber at disse bede nu kan 

holdes pænere til glæde for udsigten mod syd. På generalforsamlingen vil vi fremsætte forslag til 

renovering af beplantningen omkring kanalhusene. 

Badebroen: Nicolai og Steen har haft møde med Danica og kommunen for at sikre at badebroen 

bliver mest mulig tilgængelig i byggeperioden, og at der også bliver fortsatte bademuligheder når 

det nye byggeri står færdigt. Kommunen var meget positiv i forhold til at støtte os. Der er aftalt 

nyt møde i 2018.  
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Datea solgt: Vores administrator Datea er blevet overtaget af Newsec og fortsætter under navnet 

Newsec Datea. Vi fortsætter med Newsec Datea som administrator og Julie Søgaard som 

kontaktperson. Flere oplysninger kan findes på www.datea.dk. 

Byggeriet syd for Parkhuset: Nyt om Danicas byggeri syd for Parkhuset kan findes på www.tuborg-

syd.dk.  

 

God Jul & Godt Nytår. 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen  


