
VELKOMMEN TIL TAGTERRASSEN 

Tagterrasseudvalget 
Har du fået lyst til at deltage i arbejdet omkring tagterrassen? Vi laver 
en masse praktiske ting, og vi har indflydelse på endnu mere.
Vil du træffe nogle hyggelige naboer, - gi en hånd med det praktiske 
og have medindflydelse,
-så er det eneste du skal gøre, at skrive os en 
mail: tagterrasseudvalget@abtrekanten.dk

Velkommen på tagterrassen i AB Trekanten 
ved søerne. “Taget” er foreningens stolthed, 
vores allesammens have, hvor vi griller, soler 
os og hygger på alle måder.
For at vi kan have den optimale glæde af 
“Taget”, kræver det at vi alle bidrager med at 
rydde op efter os selv. 

Er der en anden som skulle have glemt 
noget, så tager man da lige det med - det 
giver den største glæde i hverdagen!

Hvis du er på taget, så husk at der bor folk 
lige nedenunder, spil musik for dig selv og 
tal i et normalt stemmeleje, så er alle glade!

Vanding af blomster
Taget er fyldt med flotte træer, planter og blomster, det skal 
vandes.
Vi har et udvalg som tager sig af vandingen, men vi kan 
altid bruge en ekstra hånd.

Hvis du har lyst til at hjælpe, så høre udvalget meget gerne 
fra dig. Hvis du ikke finder os på taget, så kan bestyrelsen 
hjælpe dig på vej.

Hvis du har lyst til at hjælpe, så høre udvalget meget gerne 
fra dig. Hvis du ikke finder os på taget, så send os en mail 
på: tagterrasseudvalget@abtrekanten.dk

Skraldespande 
Der står nogle skraldespande forskellige steder på terrassen, de 
er generelt til brug for vicevært og udvalget.

Det eneste du skal gøre er, at tage dit affald med når du går!
På forhånd tak!

___________________________________________

Det er ikke alle der mestre kunsten at bo i en 
andelsboligforening, vi er en broget skare der bebor de 140 
lejligheder i ejendommen.
Der er sure gamle, “balladefyldte” unge, nogen der elsker høj 
musik, nogen der vil have ro og fred, nogen der syntes at her 
skal være pænt og andre der tror at de har deres mor med til 
at rydde op efter dem. En ting er ens for os alle, vi har lige ret 
til- og er lige velkommen til, at bo i foreningen.
Tal med din nabo som en ven, opfører dig som en ven, deltag 
gerne i vore fælles aktiviteter, så er det en endnu større 
fornøjelse at bo her.
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Grill og pasning 
Taget stiller 2 dejlige gasgrill til rådighed for dig, kvit og frit. Grillene 
står på Åboulevardsiden 

DET ENESTE DU SKAL GØRE ER, - blot at rengøre grillen pænt når du 
er færdig.
Du renser naturligvis risten, så du selv ville være glad for at komme 
og bruge den.

Dåser og flasker 
Er der noget hyggeligere, end at sætte sig i havemøblerne og nyde 
en kold øl eller et glas vin, alt imens København ligger forandring 
med hele sin smukke profil af tårne ag flotte huse.

DET ENESTE DU SKAL GØRE, er blot at tage dine dåser og flasker osv. 
med dig når du går.
Husk at taget passes af frivillige naboer og de behøver ikke at rydde 
op efter dig

Cigaretskodder 
Rigtig mange ønsker ikke at ryge i deres lejlighed, og så er det 
da meget hyggeligt at gå på taget, snuppe sig en smøg, 
alt imens man går og nyder den fantastiske udsigt over en af 
verdens dejligste byer!

DET ENESTE DU SKAL GØRE ER, - at samle dine
skodder og tage dem med ned til dig selv

Under grillen sidder der en lille bakke der opsamler fedt, kødsaft 
og lignende. Man trækker lige så forsigtigt bakken ud, tømmer 
den og sætter den på plads igen - så er vi klar til at din nabo også 
kan få en god oplevelse.

Lån af taglokale
Ikke mange steder har man en udsigt som den fra vores 
tagstue.
Du kan låne stuen med stole og borde, hvis du skal afholde en 
mindre komsammen for venner og familie.
Udgangspunkter er, at du reserverer en tid på opslaget i 
rummet. Herefter henvender til til en fra tagterasseudvalget, 
for at få adgang til rummets møbler. Du står selv for opstilling 
af møblerne m.m.
Du afholder din komsammen, som slutter senest kl. 22.

DET ENESTE DU SKAL GØRE ER, - Senest næste dag inden kl.13, 
har du sat møblerne tilbage og gjort rent, så rummet står klar 
til glæde for de øvrige beboere.
Vi ofre netop nu en del penge på at sætte rummet i stand, nye 
vinduer og nyt gulv - lad os alle passe godt på det

Toilet 
Det kan bare være så hyggeligt at hygge-feste på taget, og 
måske trænger de store mængder væske sig på - man skal 
tisse!
Lad nu være med at tisse på taget eller i krukker og potter, det 
er måske sjovt lige nu, men når fru Jensen skal ligge og have 
sol næste dag, så lugter det ad H til. 

DET ENESTE DU SKAL GØRE ER, - at gå ned til dig selv når du 
trænger.

På sidste generalforsamling fik vi afsat penge til at bygge et 
toilet på taget. Det bliver placeret ved tagstuen.
Det er en stor fordel for alle, og giver os mere “frihed” i 
hverdagen, når det kommer. 

DET ENESTE DU SKAL GØRE ER, at efterlade det rent og pænt, 
til glæde for den næste bruger.

Pizza bakker 
Området omkring vores hus er fyldt med gode Pizza-bagere, 
og det er både nemt og dejligt at nyde en pizza her på taget, 
det er du naturligvis også hjertelig velkommen til.

DET ENESTE DU SKAL GØRE, er blot at tage din pizza-bakker og 
andet affald med dig når du går!

Husk i øvrigt at pizza-bakker skal i rest-affald - IKKE I PAP - da 
der sidder madrester i dem.

Møbler på plads 
Vi har placeret havemøblerne rundt på tagterrassen, så kan alle 
finde en plads hvor man kan sidde og hygge sig. Bordene har fået 
faste pladser med numre på.
Måske vil du og dine venner gerne sidde sidde sammen. Det er 
helt Ok at sætte nogle borde sammen, og nyder fællesskabet.

DET ENESTE DU SKAL GØRE ER, - blot at 
sætte bordene på plads efter brug. Det er
let, der står et nummer på bordet og et 
tilsvarende på vægen, der hvor 
det skal stå !


