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Velkommen til Kvartalsnyt 
 
Verden har ændret sig, og alles hverdag er påvirket af Coronakrisen. Det er 
derfor, vi først nu kommer med Kvartalsnyt. Vi har villet afvente diverse 
retningslinjer. 
11. marts er en dato, alle vil kunne huske i mange år fremover. Det er den 
dato, hvor Danmark lukkede ned i et omfang, ingen havde forestillet sig. 
Det har haft meget store konsekvenser for mange familier og vil også 
fremover sætte dybe spor: Mange har haft sygdommen, og mange har mistet. 
 
Her hos os i 38 har vi forsøgt på bedste vis at indrette den meget anderledes 
hverdag, så opgaverne er blevet løst i bedst muligt omfang. Vore 
Funktionærer har som altid vist, at ”Vi kan, hvad vi vil”, og alle I beboere har 
vist forståelse og været søde til at udtrykke den. Tak for det! 
 
Situationen har betydet, at vores afdelingsmøde i maj måtte aflyses. Heldigvis  
ser det ud til, at vi uden problemer kan holde vores møde 8. september, som 
planlagt.  
 
Kriminalitet: Vi oplever desværre igen øget aktivitet i området. Banderne slås, 
salget af stoffer er ”I spil”, og det kan vi mærke. Vi har set en stigning i 
tilfælde af salg med stoffer på vore plæner og ved garagerne. Derfor har vi 
halveret den store hæk om legepladsen, hvor der var livlig aktivitet. Vi er i tæt 
dialog med Lokalpolitiet og får god hjælp. Det har betydet, at vi allerede nu 
ser effekt af vores øgede opmærksomhed og de ting, vi har gjort. Og ikke 
mindst den nul tolerance, som vi har overfor kriminalitet. Det nytter, og vi 
fortsætter med at være i tæt kontakt med Politiet. 
 
Vi har brug for jeres øjne og ører derude: Ser eller oplever I noget, der 
vækker jeres opmærksomhed, så ring 114. Oplever I noget, der er alvorligt, fx 
episoder, hvor I ser våben, ring 112.  
 
 



På politiets hjemmeside kan man anmelde forhold anonymt, hvis man ikke vil 
ringe. Vi kan også hjælpe med anmeldelse, hvis I sender en mail til  
afd38@aab.dk med ordet: ANMELDELSE i emnefeltet, tager vi os af det og 
bringer det videre. Medsend gerne billeder. 
 
Beboerarrangement: På grund af situationen har bestyrelsen besluttet at 
udskyde arrangementet til 2021.  
 
Funktionærerne har over de sidste måneder fået ryddet op rundt omkring. 
Der har været cykel- og barnevognsindsamling, alle cykelrum er blevet fejet, 
og der er ryddet op under trapperne i opgangene. Husk at bruge vores 
storskraldsområder i stedet for fællesarealer.  
 
Vaskemaskiner: Mange af os har haft vanskeligheder med at lukke lågen på 
de nye, store vaskemaskiner. Miele har været igennem alle vaskerier og 
justeret de låger, der var tunge. Meld det på afd38@aab.dk, hvis I oplever 
problemer. 
 
Helhedsplan: Selvom Corona også her har givet udfordringer, ser det ud, som 
om planen om byggestart kan holdes. 
 
Vores områder med ”Vild med vilje” giver for alvor pote nu. Vi har masser af 
bier, der er set sangdrossel og vipstjert, og de små fugle indfinder sig i stor 
stil. Også her nytter det. 
 
Corona har heldigvis også bragt godt med sig: Rigtig mange af jer – også 
langt flere, end vi ellers ser – bruger vores dejlige, grønne områder til ophold 
og hyggeligt samvær. Der har været rift om vores borde/bænke. Vi har derfor 
købt 15 ekstra, så der er flere til rådighed.  
 
Vi har også et par gange haft besøg af et par unge mennesker, der på de 
forskellige græsplæner har sunget for os. Dejligt initiativ. Og mon ikke mange 
af os nyder morgensang og fællessang med Philip Faber?  
 
Da vi fejrede befrielsen 4. maj var der langt flere levende lys i vinduerne, end 
vi ellers har set.  
 
Med håbet om, at alle bliver ved med at vise hensyn, hjælpe og passe på 
hinanden ønsker bestyrelsen en dejlig sommer for os alle sammen – på 
afstand. 
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