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Velkommen til andet kvartalsnyt 2018. 

Foråret er heldigvis endelig på vej for alvor, borde og bænke er kørt ud. 
Gutterne er godt med på udearealerne, og stort set alt er beskåret og klar til 
en ny sæson. Stor ros fra bestyrelsen til gutterne, der har arbejdet målrettet 
og ihærdigt for at nå hele vejen rundt. 

Selvom det er blevet mildere i vejret, er det stadig fyringssæson, hvorfor vi 
skal appellere til, at alle efterlever, at døre og vinduer i vore fællesarealer skal 
holdes lukkede. 

Fingrene væk fra lejernes penge! Som I ved, har regeringen til hensigt at 
stjæle lejernes solidarisk opsparede midler i Landsbyggefonden for at 
finansiere deres såkaldte ghettoplan, hvis let skjulte formål er at udpine den 
almene sektor. Det vil, hvis det vedtages, være en bombe under den almene 
sektor og betyde, at man ikke vil kunne renovere og fremtidssikre vore boliger 
i nødvendigt omfang. Det vil også uundgåeligt betyde huslejestigninger. 
Bestyrelsen opfordrer alle til at skrive under efter de retningslinjer, der står i 
de skrivelser, vi har omdelt til alle. Del den på de sociale medier, med familie 
og venner og på jeres arbejde, i fritidsklubber og alle tænkelige steder. Jo 
flere, der skriver under, jo bedre. Bestyrelsen lægger maksimalt politisk pres, 
vi er i dialog med lokalpolitikere, AAB og BL, og vi flager problemet, hvor vi 
kan komme til det. 

Helhedsplanen: Vi forventer at kunne indkalde til orienterende møde i juni. Vi 
er meget tæt på at have fået taget alle i ed. Vi presser på fra alle sider for at 
få planen klar til et ekstraordinært afdelingsmøde inden sommerferien. 

Nogle af jer var til stede på Energicenter Voldparken, da der var høring om 
Husumforbindelsen. En projektmedarbejder fra Københavns Kommune fortalte 
på mødet om, at ”man” var interesseret i at føre Husumforbindelsen mellem 
vores to højhuse. Kommunen har i et høringssvar til en interesseret beboer 
givet udtryk for, at der pågår dialog med AAB/AAB38 om dette ønske. Det kan 
bestyrelsen dementere. Københavns Kommune kan ikke bygge på vores 
matrikel uden et afdelingsmødes godkendelse.  



Kommunens medarbejder udtaler sig således mod bedre vidende. Dette er 
meddelt Københavns Kommune. 

 

Affald: Det er stadig et emne, der giver anledning 
til omtale i kvartalsnyt. Desværre er der mange, 
der ikke håndterer affald korrekt. Kasserede 
møbler på plænerne, skrammel og affald i 
kældernedgangene, og ikke mindst masser af 
”IKEA” pap i aviscontainerne. Og, og, og, vi kan 
blive ved. Det er til stor gene for os alle sammen. 
Tjek i jeres husorden, spørg gutterne, naboer, 
bestyrelsen, skriv til os, eller mød op i 
kontortiden, vi råder og vejleder meget gerne. Vi 
vedhæfter nogle billeder til skræk og advarsel.  

Heldigvis er rigtig mange blevet glade for og gode til at sortere bioaffald. De 
grønne poser fås på ejendomskontoret og på afdelingskontoret. 

Fuglesikring: I har sikkert bemærket, at vi over nogle uger har haft lift og 
murere i højderne for at få lavet den fuglesikring, som ikke var med i projektet 
med det nye tag. Vi holder nøje øje med, om allikerne finder et smuthul, sig 
endelig til, hvis I opdager fugle, de skal ikke kunne komme ind under vore 
tage længere.  

Cykelindsamling: I har alle fået en skrivelse om cykelindsamling sammen med 
strips og mærker til at sætte på jeres cykler. Vi starter med at samle ind 23. 
april. 

Vi har problemer med utryghed, især i det ene af højhusene. Der har været 
ubudne gæster på spil. Vi har fået aflåst loftsrum, der ikke var i brug. 



Lokalpolitiet har fået nøgler, så de kan komme overalt, og de er meget synlige 
i området. Det er meget vigtigt, at I kontakter bestyrelsen, hvis i ser, oplever 
eller hører noget, der kræver handling. Ring 114, hvis noget skal meldes. Vær 
opmærksomme på hinanden og hjælp, hvor det er nødvendigt. Tal sammen og 
kom til bestyrelsen med, hvad der rører sig. 

Kobbelnet: Det er besluttet, at infokanalen lukker og slukker. 

Sefa: Vi skal sige farvel til Sefa, der går på efterløn og har sidste arbejdsdag 
11. maj. Bestyrelsen holder afskedsreception for Sefa i Gadelyset, og alle, der 
har lyst til at sige farvel og tak til Sefa, er velkomne fra 14.30-15.30. Sefa har 
været en god, dygtig og loyal medarbejder i alle de år, han har været hos os. 
Han har gjort en stor forskel og har været en skattet kollega og medarbejder. 
Bestyrelsen siger TAK for tiden og ønsker Sefa og hans familie alt det bedste 
fremover. 

Vi holdt sæsonens sidste spiseaften den 4. april, hvor menuen stod på 
smørrebrød. Der var fint fremmøde, og vi havde nogle hyggelige timer. Vi blev 
enige om, at smørrebrød er en fin måde at afslutte sæsonen på. Bestyrelsen 
siger på gensyn, vi starter op i oktober igen, hvor menuen som altid står på 
stegt flæsk. 

Afdelingsmøde: Vi håber, I kommer til afdelingsmødet den 8. maj. David 
Jennow fra Organisationsbestyrelsen kommer og deltager og skal sikre, at alt 
går rigtigt for sig. 

Nu nærmer sig tiden, hvor vi kan komme ud og nyde vores dejlige område. 
Lad os håbe, vi får et dejligt forår! 

De bedste hilsener til alle 

 

Bestyrelsen. 

 

 

 

 


