
 

 

 

 

Beboerinformation til medlemmer af Ejerforeningen Poppellunden. Juli 2018 

 

 

Som I sikkert har bemærket så er der blevet opsat gitterporte ved indkørslerne til vores parkeringskældre. 

Portene vil blive styret med fjernbetjeninger og disse bliver omdelt i jeres postkasser i denne uge. 

Fjernbetjeningen skal benyttes ved både ind- og udkørsel. Det vil også være muligt at benytte mobiltelefon til 

at åbne porten ved at ringe op til et bestemt telefonnummer fra registrerede mobiltelefoner. I første omgang 

har vi registreret de numre som Newsec/Datea har stående, men det er muligt at få andre tilføjet ved at 

henvende sig til bestyrelsen.  

Porten bliver sat i funktion lørdag 7/7-18 kl. 9.00 og vi vil i den forbindelse være på stedet til at se om alt 

kører som det skal. Vi regner med at være der i en time. Hvis man ønsker at afprøve sin fjernbetjening og se 

hvordan det hele virker, så er dette et godt tidspunkt at gøre det, da vi kan afhjælpe evt. problemer på 

stedet. Hvis man efterfølgende har problemer med at åbne porten, så kan man få hjælp ved at benytte 

kontaktformularen på hjemmesiden til at kontakte bestyrelsen.  

Hvis man ikke kan være til stede på afprøvningstidspunktet og alligevel vil være 100% sikker på at ens bil 

ikke bliver ”fanget” i p-kælderen, så anbefaler vi at man parkerer udenfor indtil man har haft mulighed for at 

teste sin fjernbetjening.  

 

Vi vil samtidig gerne minde om at det ikke er tilladt at benytte parkeringskælderen til opbevaring.  

Pladserne er udelukkende til parkering og der må ikke henstilles cykler, kasser eller andet, selvom der skulle 

være nok plads til det.  

 

Vi har stadig en ekstra parkeringsplads til rådighed i den nederste parkeringskælder, som det er muligt at 

leje hvis det har interesse. Skriv til os via kontaktformularen på hjemmesiden hvis du er interesseret.  

 

Bestyrelsen har modtaget henvendelse fra nogle beboere som har et ønske om at gøre gårdhaven til 

hundeluftningsfrit område. Dette for at gårdhaven ikke bliver til et hundetoilet og for at gøre det til et mere 

attraktivt sted for børn at lege. Vi har i bestyrelsen fuld forståelse for at kombinationen af efterladenskaber og 

legende børn ikke er god. I første omgang har vi valgt ikke lave et forbud mod hunde i gårdhaven, men vi vil 

gerne henstille til at man ikke lader sin hund bruge gårdhaven som hundetoilet. Vi håber på at dette kan 

fungere så vi alle har gavn af et behageligt miljø i gårdhaven og kan efterfølgende evaluere dette. 

Hundeluftning tilskyndes derfor at bliver gjort på det omkringliggende område udenfor gårdhaven.  

 

 

Mange venlige hilsener 

  

Bestyrelsen for Ejerforeningen Poppellunden 

 


