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Om dette nyhedsbrev. 

Nogen af os i bestyrelsen har stukket hovederne sammen og har lavet dette nyhedsbrev for beboerne 

i Stefansgården. Vi tænkte at der var brug for en kanal til at dele de små hyggelige ting, der sker i og 

omkring os i Stefansgården. Det vil vi gøre sammen med lidt information fra driften og bestyrelsen. 

Vi sender den ud på hjemmeside og facebook (som vi også har fået op at køre og nævner 

efterfølgende). Vi håber i vil kunne lide det. 

 

Beskrivelse af facebook og hjemmeside 

Et nystiftet IT-udvalg i bestyrelsen har brugt noget tid og energi på at få en Facebook-side og en 

hjemmeside op at køre.  

Hjemmesiden er en eksisterende SAB-side, som vi har fået 

opdateret, så den indeholder al den vigtige information om den 

officielle del af arbejdet omkring Stefansgården. Der er kontakt til 

bestyrelsen og driften, gamle og nye referater for bestyrelsesmøder, 

handlingsplaner for arbejdet med bygningerne og alt muligt andet 

af den slags. Derudover vil det være hér vi gemmer vores 

nyhedsbreve. Måske kan vi få hjemmesiden til at kunne noget mere med tiden, men mere om det når 

det bliver relevant. Adressen er: http://www.sab-bolig.dk/stefansgaard (eller bare google SAB og 

stefansgården) 

Facebook-siden vil være et sted, hvor os i Stefansgården kan dele 

det fællesskab, der er i at bo hér. Det kan være alt muligt fra 

invitation til juletræsindvielse i december, pæne forårsbilleder fra 

gården, deling af viden om loppemarkeder i Stefansgade, invitation 

til at lægge løg i græsplænen (se længere ned), og meget andet. 

 

Nu er lyskæderne kommet ned i gården 

Foråret er forhåbentligt snart over os. Hvornår det sker vides ikke, men lyset er i hvert fald tilbage. 

Derfor er lyskæderne som har lyst op i baggården i den mørke tid blevet taget ned.  

 

http://www.sab-bolig.dk/stefansgaard


 

Driftens grønne fingre 

Nu hvor vinteren er ved at slippe sit greb (håber vi), er det 

ved at være på tide for driften at få fingrene grønne. Vi 

spurgte dem hvad der sker i den næste tid. 

Laurbær/kirsebærhækken, der har vokset sig stor og skal 

klippes ned. Det sker så snart foråret kommer. 

Hækken i gården. Det blev besluttet på afdelingsmødet i 

november at hækken i gården skulle klippes ned til 1,30 

meter. Det skulle skabe mere lys (og lidt tryghed) i gården. Det er ligeledes en ting der kommer nu 

til foråret. Det er åbenbart det helt rigtige tidspunkt at klare sådan noget med havearbejde   

Æbletræerne i gården. Efter påske bliver æbletræerne klippet til. Det bliver dejligt med en nyfriseret 

gård. 

Blomster på græsstykket. Der bliver lagt løg til blomster på græsstykket ud mod gaden og du kan 

være med! Hør bare: 

 

Har du grønne fingre og savner at rode i jorden? Kom og hjælp Mikkel og Keld med at 

lægge løg i græsplænen langs Nivågade og Humlebækgade!  

En dag til foråret skal der lægges løg i græsplænen og Mikkel fra driften 

har spurgt om der er nogen, der vil hjælpe. Vi har jo ikke de store 

muligheder for at få fingrene i jorden på Nørrebro, så hvis man er sådan 

en, der har lidt grønne fingre, er hér er en 

gylden mulighed for at komme ud og lave 

lidt havearbejde. Skriv en mail på  

ek-stefansgaard@kab-bolig.dk, smid en seddel i ejendomskontorets 

postkasse, eller sig det i åbningstiden, så får du besked, når dagen bliver 

planlagt.  

 

Tre måder at kontakte bestyrelsen på. 

Der er nu tre måder at kontakte beboerbestyrelsen i Stefansgården på.  

 Den digitale. Skriv en mail til bestyrelsen.stefansgaaden@gmail.com eller gå ind på 

hjemmesiden http://www.sab-bolig.dk/stefansgaard og skriv en besked derigennem. 

 Den fysiske. Kom forbi og læg et brev i postkassen udenfor bestyrelseslokalet i kælderen i 

Hellebækgadeblokken. 

 Den personlige. Kom forbi lige før vores bestyrelsesmøder. Det er den sidste tirsdag i hver 

måned (måske med undtagelse af juli og december, det har vi ikke besluttet endnu). Det er kl 

17.45 – 18.00 i beboerlokalet for enden af Humlebækgadeblokken. 

 

Den nye bestyrelses arbejde. 

I næste nyhedsbrev vil vi skrive lidt om det arbejde bestyrelsen er i gang med og hvordan vi arbejder.  
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