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Gårdhuset i Ørnen igen hvidt. Nå, det var ikke længe gårdhuset i Ørnen fik lov til at stå med 
farver og figurer. Fredag den 19. december malede vi det over igen. Systemet (dvs. 
ejendomskontor og afdelingsbestyrelse) kunne ikke tillade udsmykningen med henvisning til 

husreglementet og lokalplanen – og sådan er det så….  Imidlertid er debatten om, hvor ens 
vores huse skal være ikke slut. Tværtimod, den er nærmest først lige begyndt. Vores aktion har 

virkelig sat gang i både snakken og 
tankerne om, hvordan husene kunne være, 
hvis vi ville. Som forening har vi også 

afleveret et høringssvar til den nye 
lokalplan for SYD. I det foreslår vi, at 

kommunalbestyrelsen udstikker nogle 
bredere rammer, som beboermøderne kan 
få lov til at fylde ud. Altså at Lokalplanen 

ikke bare dikterer, at husene skal være 
hvide, men at beboerne får nogle 

muligheder for at diskutere og i fællesskab 
beslutte, hvordan husene kan se ud. Men 
nu må vi se. Vi ved dog, at der er nogle 

kommunalpolitikere, der ser på sagen med 
vores briller, så der er håb for Bydiversiteten     Den grønne maling 

på betonmuren skal også væk.   
Hvis nogen af jer har adgang til en effektiv 
højtryksspuler eller en sandblæser så sig til. 

Kontingent 2015.  

Kontingentet er, som det altid har været: 75,- for en person. 100,- for en husstand. 500,- for en 

organisation. Pengene kan enten: 
1. Overføres til vores (dvs. Agenda Centerets) konto i Merkurbank 8401 1110222, eller  
2. Du kan stikke hovedet ind i Kanalens Kvarter 32 og betale kontant. 

Husk at give besked ved flytning! 
OBS: For de af jer, der meldte sig ind på eller efter ”Foreningernes Dag”, gælder jeres 

kontingent også i 2015. I skal altså ikke betale kontingent for 2015 igen. 

 

Få KØF-Nyt på mail. De der har tilmeldt sig til at få KØF-Nyt på mail får også Nyt fra Agenda 

Centeret. Så mail din adresse til markussen@agendacenter.dk og få det hele med – både fra 
KØF og fra Agenda Centeret   

 
Glædelig jul og ikke mindst et farverigt nytår til alle! 

 

Povl Markussen 
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