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Velkommen til sidste Kvartalsnyt i 2020. 
 
2020 vil for altid være et år, hvor hele verden blev en anden. Også her hos os 
i 38. Dagligdagen er forandret for os alle sammen, og lige nu strammer virus 
igen grebet om Danmark. Det stiller store krav og kræver store afsavn. 
Bestyrelsen opfordrer alle til at følge myndighedernes anbefalinger om at 
holde afstand, spritte af, bruge mundbind mm. Fremover og indtil videre vil 
også  kontortiderne være omfattet af krav om mundbind, både på 
ejendomskontoret og afdelingskontoret. Det gør vi for at kunne blive ved med 
at holde åbent. 
 
Brand: 20. oktober havde vi brand i affaldsskakten i Arildsgård 14. Heldigvis 
kom ingen til skade, og der var kun begrænset skade i skakten og kælderen. 
Pas på med at smide gløder og andet varmt i skakten, det kan udvikle sig 
meget hurtigt! 
 
De grønne områder: Vi har brugt sæsonen på at beskære og klippe ned, så vi 
i hele området følger politiets kriminalpræventive råd om, at man skal kunne 
se under, over eller gennem beplantning. På grund af handel med stoffer har 
vi også valgt at fjerne det store staudebed ved Gadelandet 19. Det virker, vi 
ser mindre kriminel aktivitet derude. Vi har kørt de fleste borde/bænkesæt i 
stald for vinteren. De bliver efterset og olieret, så de er klar til foråret. 
 
Afd. 80: Beboerne i afdeling 80 har 23. september enstemmigt vedtaget 
helhedsplan for deres område. De skal blandt andet have nye tage, repareret 
utætte badeværelser mm. 
 
Kriminalitet: Vores lokalområde er desværre igen hårdt ramt af den 
verserende bandekrig. Der er hård kamp om stofsalget, og det rammer også 
os. Helt konkret har vi i/ved Arildsgård 1-7 uønsket adfærd både udenfor med 
handel og i vores fællesrum i kælderen, hvor nogle unge holder til. Det skaber 
selvfølgelig utryghed, og det gør vi noget ved. Der vil i samarbejde med 
politiet i nær fremtid blive sat opslag op i alle kældre, der fortæller, at ophold 
er forbudt og vil kunne straffes med bøde. 



Politiet beder os om at være deres øjne og ører derude, de kører ofte i 
området, men har brug for vores hjælp. Der kan anmeldes på 114 eller på 
politiets hjemmeside, hvor man kan anmelde anonymt. Nummeret til Husums 
lokalbetjent er: 51488342. 
 
Helhedsplan: Som I ved fra sidste nyhedsbrev, er byggestart nu skubbet til 
eftersommeren 2021. Bestyrelsen er ganske klar over, at forløbet stiller store 
krav til vor tålmodighed. Desværre er forsinkelserne opstået på grund af ting, 
vi ikke har haft indflydelse på. 
 
Fordi Corona begrænser os i forhold til at kunne mødes, vil vi først på året 
2021 etablere informationstavler i karnapperne i Gadelandet 19. 
 
Fodpleje: Vi har fået mulighed for at kunne tilbyde fodpleje af en 
statsautoriseret fodterapeut med ydernummer. Vi forestiller os, at en del, der 
har behov for fodpleje, muligvis ikke får det pga. Corona. Vi vil kunne tilbyde 
behandling i Fælleshuset med den nødvendige afstand. Hvis man er 
interesseret, skal man sende mail til afd38@aab.dk med ordet Fodpleje i 
emnefeltet, så vender vi tilbage med eventuel tilmelding. 
 
Afdelingsmøde: Som tidligere meddelt har AAB på grund af Corona og i tråd 
med ministeriets regler aflyst de ordinære afdelingsmøder i 2020. Vi omdeler 
derfor sammen med dette Kvartalsnyt regnskab 2019 og budget 2021 til 
orientering. Hvis I har spørgsmål, svarer vi gerne på mail. 
 
Ekstra rengøring: Vi fortsætter med ekstra rengøring af gelændere og 
dørtelefonanlæg.  
 
Kære alle sammen: Vi sender de bedste hilsener og ønsker alle alt det 
bedste i disse risikofyldte tider. Hjælp jeres naboer ved at være 
opmærksomme. Pas på jer selv og hinanden og følg myndighedernes 
anbefalinger! Det har aldrig været vigtigere end nu. 
 
De bedste hilsener 
 
Bestyrelsen 
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