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Velkommen til første kvartalsnyt i 2018. 

Rigtig godt nytår til alle i AAB38! 

Nytåret forløb roligt og uden brande, hærværk og andet grimt. Vi valgte, som 
bekendt, at køre alle synlige containere bag lås og slå for at undgå brande, 
som vi havde et par stykker af i nytåret 2016/17. Det virkede heldigvis. 

Bio affald: Vi kan se, at mange heldigvis har budt bioaffaldscontainerne 
velkommen. Det er vi glade for, det er til gavn for alle at have fokus på at 
kunne bruge affald til noget fornuftigt. Nye grønne poser kan afhentes gratis 
på ejendoms- og afdelingskontor. 

Varmecentral: Vi har fået udskiftet vores ekspansionsbeholdere i den ene 
varmecentral, så alt nu fungerer, som det skal. CTS styringen er på plads, og 
Rasmus melder, at alt er i fuld kontrol. 

Helhedsplan: Københavns kommune har endelig godkendt vores oplæg til 
gavlisolering, og planen er nu sendt til beregning i Landsbyggefonden. Så 
snart, den kommer retur, indkalder vi til orienterende møder og efterfølgende 
til et afdelingsmøde med afstemning.  

Bandekonflikt: Vi har henover sommeren og efteråret været påvirket af de 
voldsomme episoder, der har været i vores nærområde. Det er ubehageligt, og 
alle har uden tvivl været kede af situationen. Det skaber utryghed, når vi ikke 
føler os sikre i vores eget område. Visitationszone har været nødvendig, men 
er nu afblæst igen. Bestyrelsen samarbejder tæt med politi og de 
omkringliggende afdelinger og ikke mindst Husum for Alle i forhold til at 
bidrage med god dialog og gode ideer til, hvordan vi selv helt lokalt kan gøre 
en forskel, så vi undgår større vanskeligheder. Mere om det ved en senere 
lejlighed. 

Ubudne gæster: Lige nu har vi ubudne, natlige gæster på loftet i K47-49. 
Politiet er på sagen, og opmærksomme beboere holder øje. 



Tricktyve: Vi er plaget af tricktyve, der tilbyder hjælp med opbæring af varer 
og derefter stjæler, hvad de kan. LUK INGEN IND, I IKKE KENDER! Politiet 
kender til forholdene. 

Kobbelnet: Der har den 9. januar været indbudt til møde hos Kobbelnet/Dansk 
Kabel-tv i Gadelyset. Mødet var en stor succes, og fremmødet var større, end 
forventet. Vi er nu fire afdelinger i Kobbelnet med både bredbånd og TV. 

Affald: Vi er stadig massivt pressede på, at så mange ikke håndterer affald 
korrekt. Sofaer på græsplænerne, bildæk stablet op ved aviscontaineren, 
spande med batterier på jorden, flasker på græsset, affald, der ikke er pakket 
ind i skaktene, pap og anden emballage i gårdene ved aviscontainere og, og, 
og, vi kan blive ved. Hver eneste dag bruger vore tre ”grønne” funktionærer 
1½ time på at rydde op efter beboere, der ikke kan/vil finde vej til storskrald 
gårdene. Det er til stor irritation og frustration, for det er jo omregnet det 
meste af en hel arbejdsdag, der bruges på noget, der kunne have været brugt 
til noget andet. 

Opfordring: Er I det mindste i tvivl om, hvordan affald skal håndteres, så kig i 
velkomstmappen, eller spørg gutterne eller på ejendoms- og afdelingskontoret. 
Vi hjælper hellere end gerne! 

Gadelyset: Inger, Dorrit og Flemming takker af som kontaktpersoner for lejere 
af Gadelyset. Vi siger stor tak for indsatsen gennem mange år. Fremover vil 
Susanne fra kontoret varetage opgaven. 

Caféen tilbyder stadig dejlige madder i hyggelige rammer om tirsdagen fra 11-
14. Bemærk, at caféen kun er for beboere. 

Fastelavn: Bestyrelsen vender tilbage med særskilt opslag om fastelavn.  

Vinter: Vil alle huske at fjerne cykler og andre køretøjer fra murene, så 
gutterne kan komme til med kost og strømaskine, nu vinteren er over os? På 
forhånd tak. 

Det var årets første kvartalsnyt. 

Bestyrelsen sender de bedste hilsener til alle! 

 

 

  


