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Velkommen til årets sidste Kvartalsnyt 
 
Afdelingsmødet i september: Forløb fint og med vedtagelse af budgettet for 
2020. Det er tredje år i træk, at vi undgår huslejestigning. Det er vi meget 
glade for. 
På mødet blev det besluttet at appellere til en gruppe af beboere, der kunne 
have lyst til at planlægge beboeraktiviteter. Sammen med dette Kvartalenyt er 
Dorrit Janners invitation til et første møde. 
 
Helhedsplan: Vores beboerkoordinator, Rasmus er startet og har besøgt 
rigtig mange af jer.  
Skema A, forventes godkendt på mødet i Borgerrepræsentationen 21. 
november. Vi går umiddelbart herefter i gang med den sidste del af 
projekteringsarbejdet. 
 
Københavns Kommune har i de nyligt indgåede budgetaftaler vedtaget 
fredeliggørelse af Gadelandet. Det betyder, at vi kan se frem til at få de 
Infrastrukturmidler, som Landsbyggefonden har stillet os i udsigt. 
 
Ejendomskontoret: Vi har købt en Golfvogn. Det har været et stort ønske fra 
funktionærerne. Den er lydløs, miljøvenlig og anvendelig til mange af de 
opgaver, der skal løses. Frem for alt er den tidsbesparende. 
 
Vi har indkøbt og monteret askebægre ved alle bænkene langs stierne. Det 
manglede. 
 
Bestyrelsen: Majbrit Steffensen er flyttet fra afdelingen og derfor udtrådt af 
bestyrelsen. Vi skal således have vagt et nyt medlem. Vi hører meget gerne 
fra beboere, der kunne have interesse i at være med til at drifte AAB afdeling 
38 og gøre en forskel for beboere og personale. Skriv til os på 
afd38@aab.dk, så inviterer vi til en snak. 
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Tre fra bestyrelsen har lige deltaget i AAB’s årlige efterårskonference. Som 
altid lærte vi en masse og fik god inspiration til at fortsætte arbejdet med at 
effektivisere og drifte i overensstemmelse med de krav, der stilles. 
 
Spiseaftener: Vi havde sæsonens første spiseaften først i oktober. Som altid 
var det hyggeligt. 
Næste spiseaften er 4.december, hvor vi serverer julemiddag. Vi håber at se 
rigtig mange af jer, det plejer at være vældig hyggeligt. 
 
Reklamer og ugeaviser: Der er store problemer med at få de reklamer, vi skal 
have. Bestyrelsen er i dialog med FKdistribution, der er ansvarlig. Det er ikke 
så nemt. Vi anbefaler alle, der ikke får de ting, de skal have, om at klage – 
hver gang. Bestyrelsen fortætter ihærdigt med at få nogen til at tage ansvar. 
 
Det var, hvad vi har valgt at bringe i denne udgave af Kvartalsnyt. 
 
De bedste hilsener fra Bestyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 


