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Velkommen til tredje kvartalsnyt 2018. 

Bestyrelsen vil gerne sige stor tak for det store fremmøde og den 

overvældende opbakning til mødet i mandags. Vi kan alle sammen være stolte 

og glade for den plan, vi nu har vedtaget, den kommer til at betyde, at afd 38 

bliver fremtidssikret på fineste vis, så vi de næste mange år kan drifte og 

vedligeholde samtidig med, at vi holder huslejen i ro. TAK! 

I forlængelse af det ordinære afdelingsmøde 8. maj vil vi gerne appellere til 

alle om at bruge kontortiderne på ejendoms- og afdelingskontoret, når det 

drejer sig om dagligdags ting og ting, der vedrører driften, så vi kan handle på 

det, når tingene opstår. Afdelingsmødet er til de mere overordnede emner. 

Vi er, som alle ved, hårdt ramt af kriminalitet i området. Der er efter de 

dramatiske episoder, der har været, igen indført visitationszone i Husum. 

Politiet er markant til stede hos os, og bestyrelsen er på ugentlig basis i dialog 

med politiet. Politiet beder os alle sammen om at være årvågne og straks 

melde, når vi oplever noget, der kræver handling. Følg anvisningerne i den 

omdelte skrivelse, så vi hjælper politiet bedst muligt. 

Vi går nu i gang med at færdiggøre arbejdet med at få låsebrikker på lofts- og 

kælder arealer og alle fællesrum i øvrigt. Det betyder øget sikkerhed, og vi får 

elimineret den risiko, der ved at have et ikke længere patenteret nøglesystem. 

Vi gør det nu blandt andet på politiets anbefaling. 

I forbindelse med forberedelserne til arbejdet har Erdin sammen med 

låseleverandøren været rundt og sætte krydser på de døre, hvor der skal 

monteres scannere. I må endelig ikke viske krydserne ud, de skal være der. 

Der blev afholdt repræsentantskabsmøde i AAB 13. juni. Allan Lund takkede af 

som medlem af uddannelsesudvalget efter sin afgang fra bestyrelsen. Maria 

Torré Borch blev genvalgt til boligfudvalget. 

Bestyrelsen har besluttet at nedlægge Havefællesskabet, der i sin tid opstod 

uden et afdelingsmødes godkendelse. Der er de facto ingen bestyrelse 

længere, kun kassereren har holdt stand. Der er kun få kasser i brug, og  



mange kasser trænger til udskiftning. Det betyder, at vore funktionærer nu 

begynder at fjerne de kasser, der ikke er i brug. Når høsten er ovre, fjernes de 

sidste kasser. 

Mette Borchersen har overtaget flaget efter Bjarne, der på grund af sydom i 

familien ikke kan påtage sig hvervet som flagmand alligevel. Mette kan træffes 

på telefonnummer 29922950. 

Bestyrelsen kan fremover tilbyde betaling for leje af Gadelyset mm via Mobile 

Pay. 

Igen i år holder vi sommerfest. Vi druknede i regn sidste år, men det var trods 

det meget hyggeligt, så vi giver det en chance til. Det bliver den 4. august. Vi 

ser meget gerne, hvis I har lyst til at være med til at planlægge eller bidrage 

med gode ideer. Skriv til os på afd38@aab.dk, den læses og svares hele 

sommeren, også selvom kontoret har ferielukket frem til 7. august.  

Som I sikkert har bemærket, har gutterne haft fart på for at være så godt 

med, som muligt, nu hvor feriesæsonen er i gang. Selvom der er tørke, der 

tydeligt ses på vore plæner, har vi slået græs. Det har vi selvfølgelig valgt at 

gøre, fordi det er nødvendigt. Tørken til trods, er der spredt ud over vore 

plæner vilde græsser, der var op til 20 cm lange. Det var ikke så synligt på 

afstand, men det var der, og det skal selvfølgelig holdes nede. 

Gutterne er et godt team, der gør en stor og ihærdig indsats for os alle 

sammen, og bestyrelsen vil bede om, at alle behandler dem med den respekt, 

de fortjener. Har I spørgsmål til deres arbejde, så henvend jer til 

afd38@aab.dk. 

Bestyrelsen vil hermed ønske alle en dejlig sommer. Heldigvis har vi allerede 

for længe siden haft flere sommerdage end hele sidste år.  

Pas på hinanden! Vær opmærksomme på, hvad der sker omkring jer og husk, 

at der indtil videre er afbrændingsforbud i hele Københavns kommune. 

De bedste hilsener til alle. 
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