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Velkommen til sommerens Kvartalsnyt. 
 
Asbest sag: Asbestrengøringen i de to højblokke er nu afsluttet. 
Loftsrummene frigives i denne uge. 
Som bestyrelsen beskrev i beretningen på afdelingsmødet i maj, har der fra 
et par beboere været rettet henvendelse til pressen, nærmere betegnet en 
journalist fra Dagbladet Information.  
Resultatet er en meget fin artikel, der beskriver, at AAB og AAB38 har 
håndteret Asbest sagen helt korrekt. Både Arbejdstilsyn, Københavns 
Kommunes Tilsyn og en uvildig entreprenør har blåstemplet forløbet fra start 
til slut.  
Artiklen er vedhæftet dette Kvartalsnyt.  
Plænerne: Som vi tidligere har drøftet, har vi nu ændret i udtrykket på de 
store, grønne arealer. Der er nu bælter med græs, der ikke skal slås. Vi har 
sået grøftekantblanding i nogle af bælterne, og vi sår honningurt og hør i det 
store bånd fra flaget og ned. Formålet med at lade græsset gro er at sikre 
bedre biodiversitet, hvilket igen har positiv effekt på insektliv og fugleliv og 
klimaet generelt. Faktisk ser vi allerede nu flere småfugle, sommerfugle og 
insekter end længe.  
Bestyrelsen håber, at I – især når der står blomster – vil nyde, at øjet ikke 
længere kun ser grønt, men også farver og former, der bryder 
ensformigheden lidt. 
Legepladser: Alle gynger blev efterset efter den tragiske ulykke i Ballerup, og 
alle gynger blev fundet fuldt forsvarlige. 
Hvis vi en anden gang får behov for at spærre legepladser eller andet af, vil vi 
gerne appellere til, at alle respekterer afspærringerne. Der er en god grund til 
dem! 
Området generelt: Vi ser desværre en stigning i uheldig adfærd med 
lattergaspatroner, der ligger og flyder og for nylig desværre også brugte 
kanyler. Bestyrelsen er, som altid, i tæt dialog med lokalpolitiet, der for 
øjeblikket afsætter ekstra mandskab til at patruljere og være synlige i hele 
området.  
Vær opmærksomme og meld ind på afd38@aab.dk, hvis I ser noget, der 
kræver handling – Facebook ses kun af et fåtal og kan ikke stå alene. 
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Helhedsplan: Projekteringen er færdig, og vi afventer nu myndighederne. Vi 
forventer for nuværende ikke de store afvigelser i forhold til det, vi tidligere 
har meldt ud til jer. 
Vores beboerkoordinator er ansat og starter 1. august. Han hedder Rasmus 
og vil komme rundt til alle og hilse på. Rasmus vil bruge den første tid på at 
lære afdelingen, beboerne, funktionærerne og bestyrelsen at kende, ligesom 
Rasmus skal indgå i samarbejde og erfagruppe med AAB’s andre 
beboerkoordinatorer. Tag godt imod Rasmus! 
Caféen: Dorrit og Flemming starter Caféen op igen efter sommerferien med 
første åbningsdag 3. september. Kig forbi til en mad, en snak eller dagens 
avis, det er hyggeligt. 
Alliker: Vi er i gang med at få overblik over, hvor mange steder, de fjerede 
kræ stadig finder vej ind under tagene. Vi har brug for jeres øjne derude, så 
send en mail på afd38@aab.dk, hvis I oplever alliker på jeres altan eller 
andre steder. 
Aktiviteter: Heldigvis bruger rigtig mange af jer vores dejlige område til hygge, 
leg og sammenkomster, det er vi meget glade for. Pas på derude, når I griller 
og tag hensyn til jeres naboer. 
”Skoven” langs Arildsgård: Vore funktionærer har fået spørgsmål om, hvornår 
de store egetræer langs Arildsgård bliver fældet. Det bliver de ikke. Dels 
tillader Københavns kommune ikke fældning og dels forskønner de gamle 
ege hele Arildsgård. 
Afdelingsmøde: Vi holder afdelingsmøde 24. september. På mødet skal 
afdelingens budget for 2020 drøftes og forhåbentlig vedtages. 
Dette var denne sommers udgave af Kvartalsnyt, bestyrelsen ønsker alle en 
dejlig tid. Pas på jer selv, hinanden og jeres naboer og nyd vores dejlige sted. 
 
Bedste sommerhilsener  
Bestyrelsen. 
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