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• Efter det ekstraordinære afdelingsmøde 24.11.15, hvor I godkendte et 
revideret budget for 2016, har der i sandhed været fart på i AAB38. 

 

• Jul og nytår forløb fredeligt, ingen hærværk. 
 

 

• Peter og Michael er begge fratrådt, og Alex og Lars står nu på ”broen” 
og styrer skuden kyndigt og kompetent. Bestyrelsen er meget glad for 
det nye team, der på bedste vis og i god ånd og tone passer driften til 
gavn for os alle sammen. 

 

• Bestyrelsen har fra starten nøje fulgt arbejdet med vore flyttelejligheder. 
Det er en stor udgift, men jo også vores vigtigste ressource. Derfor har 
vi investeret tid og kræfter i at sikre, at processen omkring 
flyttelejlighederne optimeres. Vi skal kunne være vore lejligheder 
bekendt, vi skal passe godt på dem, og vi skal gøre det på en måde, så 
vi ikke får unødige udgifter. 
 

 

• Bestyrelsen afholdt 4. februar 2016 et møde med alle vore 
håndværkere – det var tiltrængt og efterspurgt – mødet var en stor 
succes. Efterfølgende er der afholdt møder med hver enkelt 
håndværker, hvor vi har set på rammeaftaler, priser og forventninger til 
samarbejdet. Fremover holder vi møder en gang årligt for at sikre, at de 
aftaler, vi har, er de rigtige. Vi har i bestyrelsen nu øget fokus på at gøre 
tingene rigtigt første gang. 

 

 

 



• I forlængelse af arbejdet med at få set håndværkeraftalerne efter i 
sømmene har bestyrelsen besluttet at opsige samarbejdet med to af 
vore samarbejdspartnere. To nye er fundet, og der er truffet aftaler, der 
betyder markante besparelser, større fleksibilitet og en bedre kvalitet. 

 

• Skimmelsager håndteres fremover af firmaet Tundra Teknik. 
Bestyrelsen har fokus på kvalitet i alt det arbejde, der skal udføres. 
Hverken bestyrelse eller gutterne ar de kompetencer, der skal til. Der vil 
fremover være en helt fast procedure for sager, der indikerer vand-, 
fugt- eller skimmelproblemer. AAB’s proces følges hver gang i 
samarbejde med vores driftskoordinator. Kontrakten, som er en 
servicekontrakt, skal godkendes af Christian Høgsbroe 
 

 

• 16. marts holdt vi ekstraordinært møde om helhedsplanen. Vi afventer 
nu administrationens udspil til en plan indeholdende fire punkter: LAR, 
varme, ventilation og etablering af tilgængelighedsboliger. 

 

• Formand, kasserer og Allan deltog 26. april i Kreds 1’s valgmøde i BL. 
Ny formand skulle vælges, og debatten var intens. Helt gennemgående 
i de fleste indlæg var, at alle undersøgelser viser, at der er mangel på 
små, billige boliger i Københavns Kommune. Dette faktum er vi meget 
opmærksomme på, ikke mindst i forhold til helhedsplanen og vort ønske 
om at undgå nedlæggelse af et stort antal af vore små, billige boliger. 
 

 

• Rørbrud i gården bag Gadelyset 22. marts. Heldigvis var maleren tidligt 
på pletten og fik slået alarm, så vi hurtigt kunne få udbedret skaden. 50 
minutter efter, at skaden var konstateret, hang der opslag i alle 
opgange om, at der blev lukket for vandet. Der var vand igen kl. 13.40. 

 

• Skades service – endelig en løsning, så vi 24-7 kan få hjælp, hvis der 
opstår akut behov herfor. 



 

 

• P-ordning er nu i drift, og efter en lidt turbulent start er alt nu, som 
besluttet på afdelingsmødet. 

 

• Nyt beboerlokale i A7 blev indviet 2.maj.  
 

 

• Vi er næsten i mål med vort ønske om at generobre kontrollen over de 
grønne områder. Det store rosenbed er nedlagt, og græs  bliver sået i 
stedet. Sefa og resten af teamet har styr på det. 

 

• Entreprenøren er ved at plante ny hæk ved Gadelyset, den gamle var 
slidt op. Vi er holdt op med at slå græs fast hver torsdag. I stedet slås 
græsset, når det er nødvendigt. 
 

 

• Sæsonens spiseaftener har igen været en succes med hyggeligt 
samvær, dejlig mad og godt humør. Stor tak til sæsonens kokke: Dorrit 
og Flemming, Ingeborg og Steen, Anne og Allan, Husum for Alle, Alina, 
Sus. Også tak til pigerne, der så trofast kommer og klarer opvasken. 

 

• Hjertestarter, tøjcontainer og postkasse. 
 
 

• Husum for Alle tilbyder danskundervisning til alle beboere. Der hænger 
opslag i alle opgange. 
 
 

• Tricktyve på spil – alle hovedøre skal holdes lukkede. 

 



 

• Vi ser en stigning i knallertræs og andet, der kan have med utilpassede 
unge at gøre. Bestyrelsen er i den forbindelse i dialog med lokalpolitiet 
og HFA. Politiet har gennem nogen tid været massivt til stede i og 
omkring AAB80, hvor der er store bandeproblemer. Det kan være 
forklaringen på, at vi nu i vores område ser nogle af disse unge, fordi de 
trækker sig længere tilbage.  

 

 
• DV17 er i støbeskeen. Vores driftskoordinator er ved at lægge sidste 

hånd på planen. 

 

• Alt i alt er bestyrelsen tilfreds med udviklingen siden sidste forår, vi har 
som ny bestyrelse fået indsigt, vi har forsøgt at holde snuden i sporet 
og haft fokus på at sikre stabil drift, stram økonomisk styring og 
nødvendig udvikling. 
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