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NYHEDSBREV – E/F KRONPRINSESESGAARDEN I 
 
Til orientering kan vi oplyse, at vi har haft bestyrelsesmøde kort efter generalforsamlingen, 
hvor formand Michael Bachmann Nielsen blev genvalgt som formand. 
 
Vi har herefter holdt yderligere et bestyrelsesmøde, hvor vi har drøftet ejendommens øko-
nomi til dato. Generelt er budgettet overholdt indtil nu.  
 
Vi har også indhentet 3 tilbud fra nye rengøringsfirmaer, som vi vil analysere og vurdere, 
om det er hensigtsmæssigt at skifte firma.  
 
Som I kan se, har vi færdiggjort flere renoveringsarbejder, idet der er sket murreparationer 
og pudsreparationer på trappearealerne under bygningen. Der er ligeledes sket afrens-
ning af marmorfacaden fra Sølvgade 13-23 og der er påført nye numre. Der er udført 
rensning af fliser i gården ved Adelgade. Vi har bestilt rensning af køkkenfaldstammer og 
der vil blive opsat nærmere opslag omkring dette fra Triton VVS. Gummifugerne på parke-
ringspladsen er også blevet udbedret og vi arbejder på en løsning vedrørende håndtag 
m.v. på porten ud mod Adelgade. Vores rådgiver er i gang med at beskrive projektet om-
kring udskiftning af ovenlysvinduer i Sølvgade 13 og 15. 
 
Altangruppen har netop færdiggjort referatet fra altanmødet og dette er blevet udsendt til 
alle. Altangruppen arbejder på det videre forløb og vil vende tilbage senere med oriente-
ring om dette.  
 
Vi har også evalueret den brandrapport, der tidligere er lavet for ejendommen og vi skal i 
den forbindelse stadig opfordre folk til at få lavet en oprydning i deres pulterrum for at 
sikre, at der ikke står for mange effekter. Der udover er det vigtigt at understrege, at alle 
skal huske at fjerne effekter fra trappeopgange samt fællesarealer. 
 
Som det blev nævnt på generalforsamlingen, er der oprettet en Facebookgruppe for ejen-
dommen, som hedder: ”Kronprinsessegaarden I”. Her er det tanken, at beboerne internt 
og uformelt kan kommunikere med hinanden. Det er ikke nogen officiel informationskanal. 
 
Fiberby er også færdige med at installering af fibernet og der udestår noget malerrepara-
tion og hovedrengøring af opgangene. Dette vil blive igangsat snarest. 
 
Vi ønsker alle beboere en god sommer. 
 
 
 Med venlig hilsen 
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