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Arbejdet i bestyrelsen været præget af de omfattende istandsættelsesprojekter, fornyelse såvel
som vedligeholdelse samt etablering af TIN's internet del og nye viceværter. Jeg giver et lille
indblik hvad der er sket og hvad det handler om.

Opfølgning af vedtægter
Bestyrelsen har - med vores advokat - brugt kræfter på konflikter afledt af c/o adresser. Altså det
med, at lejligheder står tomme pga. økonomisk spekulation. Selv med vedtægter og udbygget
præcedens støder vi fortsat ind i nye problematikker der kræver stillingtagen.

Sociale sager
Igen i år, har bestyrelsen - i flere sager - inddraget de sociale myndigheder med positivt resultat.
- oåoe for de aktuelle beboere og gånerede naboer - og forrurågåråen-iiin n"tn"o.

Som led i renoveringsplanen:

Hovedtrapper
Renoveringen af hovedtrapperne er stort set afsluttet. Malerarbejdet var utilfredsstillende.
Tidsrammen blev overskredet og kvaliteten af arbejdet var kritisabelt, så det har vi brugt en
del tid på, at få rettet op. Stil og kvalitet er blevet fltgt isamarbejde med arkitektfirmu rå O"t
endelige resultat er blevet meget flot. Der er endvidere kommet nye måtter, opsat lamper, og
fine opslagstavler er indkøbt til alle opgange, som vil blive opsat snarest. Enkelte steder
mangler mindre tØmrer- og malerarbejder men projektet forventes helt afsluttet om ganske
kort tid.

Facaderenoveringen
Facaderenoveringen er startet op i Schacksgade. Facade, vinduer og porte bliver malet og der
isættes nye tagrender og nedløbsrør af zink. Vi forventer at nå om hjørnet og få Nansensgade
nr. 36 med, inden det bliver for koldt.

De udførte opgaver generelt
Alle arbejder er blevet udfØrt under tilsyn af medlemmer af bestyrelsen i samarbejde med de
udfØrende håndværkere og til dels rådgiver. Trods- vanskeligheder er det fortsat bestyrelsens
vurdering at de gennemfØrte projekter både har fået den ønskede kvalitet og er udfØrt til en
relative lav pris.

Etableret TIN'sinternetdel
Internetet er kommet op og kører godt - efter del børnesygdomme.
Og der er lavet en god grundskabelon for en hjemmeside.
id6en med et fælles it-laug, som gik ud på, at naboejendomme slog sig sammen for derved at
opnå større fordele ved fælles TV og telefoni, er slirinlagt af forskellige grunde. I stedet er
markedet løbende blevet undersØqt for it-tienester.

Vicevært
Der blev ansat en vicevært i januar, som imidlertid hurtigt sagde op.
1. juli overtog et vores trappevaskerfirma midlertidigt dele af viceværtsarbejdet. og pr. 1. oktober
er der ansat en nv vicevært.
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Vaskeri
Der er indhentet tilbud på en vaskemaskine mere, og opsat et akvarium.

Kapstaden
Caferummet, kØkkenet og gangen er maleristandsat. Der er ny belysning i køkkenet og i

caf6rummet. Der er opsat reol i baglokalet, køkkeninventaret er optimeret og der er indkøbt lidt
flere klapstole.

De næste projekter kunne være en bedre ventilation, fliser på, og maleristandsættelse af,
toiletter.

Værkstedet
Værkstedet bliver brugt flittigt af håndværkere og beboere. Mange benytter muligheden af at få et
godt råd fra håndværkerne.

Gårdlaug
Flere har etableret krukker med blomster. Katjas arbejde med børn i Urtebedet er en
tilbagevendende succes. Den stigende affaldsmængde og behov for sortering er forsØgt imødegået
med flere anvisninger, flere flaskekasser, beholdere til pap og elektroskrot, mv. En beholder til
PVC-affald er "på vei". De. er kØbt nye tØrresnore og fuglekasser, som sættes op snarest.

Opgaver som nødvendig træfældning pga. rodskydning, nybeplantning af træer, asfaltering,
justering af stisystemet, og etablering af rindende vand, står fortsat som kommende projekter.
Hvad der skal ske med vaegmaleriet undersøges og det skal forhandles med ejeren. Enten skal det
nuværende istandsættes, males over i en neutral farve, eller dekoreres med nye farver og et nyt
motiv.

"håndbogen" for Turegården opdateres løbende og kan hentes via nettet, og til dem der ikke
bruger net skal der trykkes en ny udgave i det kommende år. I samme moment skal vi minde nye
såvel som "gamle" beboere om at benytte håndbogen, der kan man nemlig finde svar på det
meste der har med Turegården at gØre. Forslag til emner der ønskes behandlet er altid velkomne.
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