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Velkommen til sidste kvartalsnyt i 2018.  
 
Først en stor tak for fremmødet til afdelingsmødet 25.9.18. Vi havde besøg af 
lokalpolitiet, der fortalte om situationen lige nu i vores lokalområde. Christian 
kunne fortælle, at der lige nu er relativt roligt i vores område, det er Nørrebro 
og NV, der er hårdest ramt sammen med Ishøj og Hundige. Christian kunne 
heldigvis også aflive det rygte, der har svirret om, at der er fundet våben ved 
flere lejligheder. Det er IKKE korrekt!  
 
Helhedsplan: Vi er nu i projekteringsfasen, og det forløber planmæssigt. Der 
er lige nu fokus på udskiftning af varmecentralen Kobbelvænget 46, der er 
slidt op. Det arbejde påbegyndes nu, og er, som I ved, en del af den samlede 
plan. Vi henviser til de omdelte skrivelser, der beskriver, hvordan arbejdet 
skal forløbe. 
 
Vi har også sammen med rådgiverteamet været rundt og drøfte de nye 
indgangspartier og gavlene. Der er nogle detaljer, som vi skal have drøftet, 
inden arbejderne kan påbegyndes. 
 
Der pågår ligeledes en del miljøundersøgelser, der skal give os viden om, 
hvad vi kan forvente at finde, når vi begynder at renovere. Undersøgelserne 
har ikke givet anledning til bekymring. 
 
Vi etablerer ”byggekontor” i det gamle lager i fælleshuset. Her vil man kunne 
kigge forbi og følge ”slagets gang”. 
 
Vækstsæsonen er ved at være forbi, selvom efteråret sandelig indtil nu har 
vist sig fra sin smukkeste side. Vore funktionærer er godt med og ved at 
afslutte beskæring mm. Vi har fået fjernet en del store grene, der var potentiel 
farlige og skadelige for tage, biler og tagrender. Borde og bænke vil snart 
blive kørt i stald for vinteren, hvor de vil blive slebet og olieret, så de er klar til 
foråret. Havekasserne bliver fjernet og ikke sat op igen. Havefællesskabet er, 
som bekendt, nedlagt. 
 



 
 
I den kommende sæson vil vi kun udføre de allermest nødvendige arbejder, 
alt andet indgår i helhedsplanen. 
 
Husum for Alle: Vi har stadig et godt og frugtbart samarbejde om de 
boligsociale emner. Husum for Alle gør en stor forskel for rigtig mange, og vi 
kan kun anbefale alle, der har lyst, at lægge vejen forbi. Der er altid tid til en 
snak og en masse god information at hente. 
 
Bestyrelsen og AAB generelt arbejder ihærdigt på at få Christiansborg til at 
forstå, at det såkaldte Ghetto udspil ikke gør noget som helst godt for nogen, 
og slet ikke for den almennyttige boligsektor. Vi vil ikke rives ned, vi har brug 
for at bevare vore hjem! 
 
Vi har desværre i bestyrelsen måttet sige farvel til Steen og Hanne. Vi siger 
TAK for tiden og ønsker alt godt. Vi mangler derfor et bestyrelsesmedlem og 
en suppleant til forårets afdelingsmøde den 7. maj. Hvis man kunne tænke 
sig at høre mere om, hvad det vil sige at være i bestyrelsen, skriv en mail til 
formanden, Maria Torré Borch på mto.aab38@aab.dk, så byder vi på en kop 
kaffe og en snak. 
 
Vores funktionær, Dennis fylder 60 år 29. oktober, vi ønsker Dennis tillykke 
med dagen. 
 
Spiseaften sæsonen starter op igen med stegt flæsk den 24. oktober. Vi 
håber at se rigtig mange af jer, det er en hyggelig tradition. Hold øje med 
opslaget i opgangene! 
 
November er åben for alle, der har lyst til at bidrage til fællesspisning, 
bestyrelsen hjælper gerne. 
 
Reserver allerede nu den 5. december, hvor vi serverer julemad.  
 
Det var, hvad vi har valgt at bringe i denne udgave. Pas godt på jer selv og 
hinanden! 
 
De bedste efterårshilsener 
 
Bestyrelsen 
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