16. februar 2010

Kære beboer i opgang 28
Torsdag d. 11. februar blev der afholdt et beboermøde for beboere i opgang 28 for at få en snak
om de uoverensstemmelser, der i noget tid har været, især med hensyn til forskellige
opfattelser af, hvad der er et acceptabelt støjniveau. Der var dejligt at se, at der blandt
opgangens fremmødte beboere var stor interesse i at skabe en god stemning i opgangen.
Vi snakkede om hvad det vil sige at bo alment, og kom frem til følgende punkter:

Plads til alle
Der skal være plads til at holde fest, men det skal ikke være hver dag eller hver weekend.
Samtidig vil det være rart for de andre beboere i opgangen, hvis de lige nogle dage i forvejen
bliver informeret, om at der vil være nogen larm i forbindelse med festen. Og for at minimere
larmen er det en fordel, hvis festdeltagerne ikke opholder sig i opgangen.

Tolerance
Vi skal have tolerance. I og med at vi deler vores bygninger, har vi ikke en have, som afskærmer
os fra vores naboer. Derfor må man forvente, at når man bor i almene lejligheder, vil man til
tider kunne høre støj fra naboen såsom musik, tv, snak, osv.

Respekt
Vi skal have respekt for vores naboer. Fordi vi bor så tæt på hinanden, skal vi derfor også tage
hensyn til vores naboer ved ikke at have bass’en på anlægget kørende på fuldt drøn sent om
aftenen eller konstant spille for højt musik.

Vi skal have respekt for vores fællesarealer ved at holde dem rene og indbydende. Fx er
opgangen et fællesareal, og der var på mødet enighed om, at den skal holdes fri for fx.
cigaretskodder og –røg.

Der var generel enighed om, at Grønlykkeparken er et godt sted at bo, og at hvis alle beboere i
opgangen gør deres, så kan opgang 28 blive en af de bedste opgange at bo i i Grønlykkeparken.
Vi håber, at den enighed, der var på mødet, kan være med til fremover at skabe en god
stemning i opgangen.

Mvh,
Bestyrelsen i Grønlykkeparken
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