
CYKELOPRYDNING PLATANHUSENE. 

 

Til beboerne Platanhusene.              Frederiksberg nov. 2018 
(Danish/English version) 

Bestyrelsen varsler og informerer omkring nedenstående 

cykeloprydning. 

I begge kældre og på p-pladsen, står der parkeret rigtig mange cykler - deriblandt nogle der ser ud 
til sjældent eller aldrig at bliver brugt. 

Samtidig, bliver der mere og mere trangt med pladsen omkring cykelstativerne ved parkerings-
pladsen. 

• I perioden fra  den 9. december 2018 - 6. januar 2019, skal samtlige parkerede cykler, for-
synes med et klistermærke på cykelstangen lige under sadlen. Beboerne modtager 4 mær-
kater i deres postkasse til hver lejlighed. Ønskes der flere bedes de venligst oplyse herom. 

• De cykler der efter uge 1, den 6. januar 2019 ikke er sat mærke på, bliver flyttet til kælde-
ren under nr. 28 og sat i et særligt rum, hvor de står i "karantæne" til cyklerne fjernes via 
politiets henvisning. 

• Såfremt nogle  beboere, ikke skulle vide det, er der cykelkælder under nr. 26 - 28 og under 
opgang nr. 22B. 

• OBS! såfremt du har cykel stående på parkeringspladsen og sjældent benytter den, ville 
det være hensigtsmæssigt at flytte den ned i én af vores cykelkældre, for at give mere 
plads, til de beboere, som bruger cyklen hver dag. 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 

To the residents of Platanhusene 
The board of would like to notify all the residents of an upcoming bicycle clean up. 

• To all residents with a bike in the cellar or parking area are required to put a white label under the saddle before Sunday th. 9 
December 2018. Labels would be provided to every resident’s mail box  

• Bikes without a label under the saddle would be removed after a week to the cellar under nr. 28.  
• After a given period in quarantine the bikes are compounded according to police regulations 

If you have a bike not in use please remove it to one of the cellars under nr. 26 -28 nr. 22B. 
Yours sincerely  
The Board Platanhusene 


