
 

 

_______________________________________________________________________________________ 

Så er det igen tid til nyt fra bestyrelsen. 

Helhedsplan: Vi er stadig i venteposition. Københavns Kommune har svært ved at 
beslutte sig for, hvilken løsning, vi må sætte i værk i forhold til isolering af vore 
gavle. AAB’s direktør, som er vores nærmeste samarbejdspartner på planen, var 
lovet et svar 20. marts. Han rykker Københavns Kommune med meget jævne 
mellemrum og vi håber på, at vi snart får det svar, der er nødvendigt for at kunne 
præsentere jer for den endelige plan på et orienterende møde. 

Vinteren er forløbet relativt fredeligt med kun meget lidt vintervejr. Det har dog ikke 
betydet, at vi ikke har haft fuldt fokus på driften af vore varmecentraler. Som vi 
tidligere har berettet om, er varmemester Rasmus en særdeles handlekraftig herre, 
der på langt kortere tid end forventet har formået at justere og tune centralerne, så 
vi har kunnet levere de varmegrader i anlægget, som vi er forpligtet til. Den 
fejlfindings- og fejlretningsprocedure, vi har indført, har betydet, at de radiatorer, 
der ikke har fungeret, og som er fejlmeldt, nu virker, som de skal. Der er således 
gjort endeligt op med tidligere praksis om blot at skrue op og ned uden at forholde 
sig til de faktiske forhold. At etstrengsanlæg ikke lader sig styre, som vi tidligere er 
blevet underholdt om, er ikke korrekt, hvilket Rasmus på fornem vis har synliggjort. 
Hvis vi, som vi forventer, kan fortsætte den strukturerede styring, vil vi alle kunne 
forvente en synlig besparelse på varmeregnskabet for 2017. 

Vaskerier: Der er en stigende tendens til, at ikke alle tømmer maskiner og tørrerum, 
når deres periode udløber. Det er til gene for de brugere, der kommer efter. Skal 
man ikke bruge sin reserverede vasketur/tørrerum, er det til glæde for alle, at man 
annullerer reservationen. Hermed en appel til alle om – også i vaskerierne – at 
udvise godt naboskab.  

Affald: Vi oplever stadig store problemer med, at affald håndteres i strid med 
gældende husorden. Det betyder, at vore funktionærer bruger alt for meget tid på at 
sortere og rydde op efter beboere, der ikke retter sig efter de regler, der gælder på 
området. Den tid, der bruges på det, kan ikke bruges på andre opgaver, der også 
skal løses. Københavns kommunes regler for affaldshåndtering udvikles løbende, 
og indenfor kort tid vil der være øgede krav til sortering. Bestyrelsen skal hermed 
kraftigt henstille til, at alle håndterer affald, som beskrevet i afdelingens husorden. 



Som alle er klar over har vi indenfor de sidste uger haft to voldsomme oplevelser 
helt tæt på. Dels den forfærdelige tragedie i naboforeningen og dels eksplosionen i 
transformatorstationen. 

Sefa er vendt tilbage efter sin sygdomsperiode og vil i vanlig stil varetage opgaver 
til glæde for os alle sammen. 

Velkommen til alle nye beboere. Vi oplever desværre ofte, at nye beboere ikke 
tilmelder sig forsyningsselskaberne, DONG, HOFOR og andre. Det belaster 
fællesskabets kasse og i sidste ende huslejeniveauet for os alle. Hvis man ikke 
ved, hvordan man tilmelder sig gas og el, er man velkommen i træffetiden på 
ejendomskontoret og i bestyrelsens kontortid. 

Sæsonens sidste spiseaften er 25. april, hvor vi af hensyn til børnefamilierne laver 
lasagne, som Mama laver den. Vi håber, at rigtig mange børn tager mor og far med 
til en hyggelig aften. Velkommen klokken 17 på næste tirsdag! 

Der var meget mad til overs af Anne og Allans kylling i karry/ristaffel. Derfor 
kontaktede vi mændenes hjem, der var meget glade for en stor grydefuld mad til de 
trængende. 

Forårets ordinære afdelingsmøde løber af stablen 9.maj. Vi håber at se rigtig 
mange. Det er i alles interesse, at så mange, som muligt møder op og deltager i 
mødet. Vi får, som i efteråret besøg af Tue fra administrationen. 

Forårets sæson i Folkekøkken er i gang, og som altid er mange af vore beboere at 
finde ved de rødternede duge. 

Husdyr: En bøn til de beboere, der har besøg af hunde: I en afdeling, der ikke 
tillader husdyrhold vil bestyrelsen gerne bede om, at man viser hensyn og dels 
fører hundene i snor og dels IKKE lufter sine firbenede gæster på vore plæner. Der 
er ganske få meter til grønne arealer, hvor man uden problemer kan lufte og lade 
hundene løbe frit.  

Vores sekretær, Susanne, fylder 60 år den 9. maj. TILLYKKE! 

Det var denne udgave af kvartalsnyt, det blev en pose godt blandede bolcher.  

Forårshilsener fra bestyrelsen. 

 


