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Kære naboer.
Vi vil gerne starte med at give en stor tak for et godt beboermøde onsdag d. 13. juni, og
for, at I gav os mandat til at fortsætte som en samlet bestyrelse.
Referatet fra mødet vil snarest blive omdelt i postkasserne.
Som vi fortalte, er vi godt i gang med at arbejde på ansøgningen til den kommende fysiske helhedsplan,
hvor infrastruktur-ændringer også er med i ansøgningen. Som det blev oplyst i ”Nyhedsbrev 2, Renovering
af Gadehavegård” bliver der d. 23. august holdt endnu et informationsmøde, hvor der vil blive orienteret
om workshops for beboere i Gadehavegård samt mulighed for at tilmelde sig til disse workshops.
Dette kommer der mere information ud om efter sommerferien.
Vi vil igen gøre opmærksom på, at der kommer til at gå meget lang tid med denne proces, og et forsigtigt
skøn vil være, at arbejdet kan gå i gang i 2023. Dette afhænger af rigtige mange ting bl.a., hvad regeringen/
Folketinget kommer med af lovindgreb i forbindelse med ghettopakken.
På vores hjemmeside www.gadehavegaard.dk er der kommet en ny fane ”fysisk helhedsplan”. Her kan I
finde nyhedsbrevene og materiale fra afholdte informationsmøder.
Vi vil også gerne takke for, at I bakkede op om vores forslag om, at Dansk Kabel-TV bl.a. kommer til at
varetage vores videoovervågning af p-pladserne. Selve arbejdet med opsætning af videokameraerne håber
vi på kan starte tidligt i efteråret.
Og så synes vi, at det er rigtigt godt, at Dansk Kabel-TV går ind og tager et socialt ansvar ved at give vores
afdeling kr. 10.000 til – ja det må vi finde ud af i løbet af efteråret.
Dette kommer I også til at høre mere om.
CAFÉGADEHJØRNET
Som noget helt nyt holder Café Gadehjørnet åbent i juli måned. Der er åbent man-torsdag fra kl. 12-19.
Der er en dejlig udendørs terrasse med flotte bord-bænke, som lommepengeprojektet lige har sat i stand,
blomster og god stemning. Spring madlavningen over og gå derned og spis. Dagens ret skal bestilles dagens
før, men der er også á la carte.
Her i VM tiden er der ekstra hygge med et godt tilbud på mad, når Danmark spiller. Så vil du se
bold med dine naboer, så kom ned og vær med til at heppe på de danske drenge.
Hold øje med Facebook opslag fra Caféen eller ring ned på tlf. 2966 8547 og spørg til tilbuddet.
DinParkering
DinParkering er nu færdige med at optegne streger på p-pladserne.
Efter at Høje-Taastrup kommune har fjernet nogle flaskecontainere, er der blevet mulighed for på Øksens p-plads at
oprettet en ny handicap p-plads. Det er ved trappen op til Øksen 3-4.
Forbyggende politi
Som I sikkert opdagede havde vi besøg af politiet fra Vestegnen i nogle dage, hovedsagligt om eftermiddagen.
Dels stod de nede ved beboerhuset og gik/kørte på cykler rundt i vores bebyggelse.
Dette skyldes IKKE, at her er uro, ballade eller lign. Det var udelukkende for at komme i kontakt med os beboere. Der
var da også mange, som kom ned og hilste på dem.
De betjente, som vi talte med, gav udtryk for, at der aldrig har været mere roligt i Gadehavegård end nu, og at de
beboere, som de talte med var trygge.
Det var juristminister Søren Pape, som havde besluttet dette tiltag. Politiet har været ude i flere afdelinger.

Blok 9
Der er stadig forhandlinger mellem entreprenør og vores advokat om et forlig. Da dette er meget fortroligt, får vi
heller ikke noget at vide.
Men vi kan sige, at blok 9 er bestemt ikke glemt, og at vi har fået oplyst, at vi i september får noget nyt at vide om,
hvordan forliget er udfaldet.
Vi vil gøre vores for, at beboerne i blok 9 får hurtigt besked, når der er noget nyt.
Fjernvarmeprojektet
Arbejdet skrider planmæssigt frem, og forventes færdigt ultimo september/primo oktober 2018.
Sommerferie
Vi i afd.bestyrelsen holder sommerferie i juli måned, og der er derfor ikke kontorvagt i denne måned.
Den næste kontorvagt bliver mandag d. 6. august kl. 18 – 19.
Når vi er tilbage lover vi, at vi stadig vil gøre en kæmpe indsats for at gøre det bedste for Gadehavegård – Danmarks
smukkeste ghetto, og vi fortsætter med at invitere politikere ud for at tale med os og ikke om os.
Vi vil gøre vores for at modarbejde den fremlagte ghettopakke, men stadig tage imod al den positive og konstruktive
hjælp, vi kan få.
Og så er der familieturen til Legoland, som Alice og Fazilet står for i år. Der er blevet bestilt en ekstra bus, så der er
lidt ekstra billetter til salg. Disse sælges fra Café Gadehjørnet i åbningstiden.
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