
HØJSTRUPPARKEN 
– en del af Vallensbæk Boligselskab 

 Nyhedsbrev 

Efteråret 2020 

Så er efteråret og vinteren på vej efter et noget turbulent forår og sommer præget 

af covid-19. Hvem havde troet, at en lille virus fra Kina kunne sprede sig så hurtigt og 

have så store samfundsmæssige konsekvenser. 

Den lille virus har spændt ben for mange møder af forskellig art herunder vores 

afdelings-/budgetmøde. KAB vil finde en ny dato i år 2021 og vi krydser fingre for at 

Covid-19-restriktioner ikke forhindre os i at afholde det. 

Status - de nye lejemålsdøre 

Der blev udvalgt 10 lejlighedsdøre til miljøundersøgelse i april 2020. 

I den forbindelse er det opdaget, at dørhullerne ikke er store nok til, at man kan 

opnå en fri bredde i døråbningen på 770 mm, som der kræves i byggereglementet. 

Rådgiver er i færd med at søge om dispensation for byggereglementet. 

De længe ventede døre bliver ikke monteret før rør-sagen er færdig for at undgå 

ridser mv. i de nye døre og dørkarme.  

Status - Ny rørføring / radiatorer / faldstammer 

Corona har forårsaget aflysninger af byggemøder. Det betyder dog ikke, at der ikke 

bliver arbejdet på sagen. 

Vores formand Lone Christiansen og Stig Christiansen er i følgegruppen på projektet. 

Det er et stort puslespil der skal gå op, når der f.eks. skal findes løsninger på 

manglende sanitet i de perioder, hvor udskiftningen af rør/radiatorer og 

faldstammer skal skiftes. 

Installationerne blev besigtiget i april i samme ombæring som dørene – men der skal 

også ske en miljøundersøgelse af de eksisterende installationer. Bestyrelsen er 

blevet oplyst om, at 10 lejemål vil blive udvalgt i den forbindelse. 

Projektleder/ejendomskontoret vil sørge for, at der sker varsling m.v. i den 

forbindelse. 
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Status - Lukkede altaner / terrasser 

Der er 40 altaner og 23 stuelejligheder der ikke har glasinddækning i 

Højstrupparken. 

KAB har oplyst, at der nu er modtaget et prisoverslag for en samlet opsætning af 

glasinddækning for de i alt 63 lejemål.  

Desværre er tilbuddet ikke specificeret nok til at der kan oplyses en pris, hvis der kun 

er f.eks. 25 lejemål der ønsker glasinddækning. Desuden indeholder tilbuddet ikke 

udgifter til f.eks. flytning af sandfang. 

Derfor arbejder KAB på at få beregnet nogle priser, så den enkelte lejer kan se, 

hvilke økonomiske konsekvenser der vil opstå, hvis der vælges glasinddækning til. 

Status - Manglende beplantning 

Det er bemærket fra mange, at der mangler beplantning rundt omkring i 

Højstrupparken. 

I den forbindelse skal det nævnes, at de 100.000 kr. der var sat af til beplantning i 

2020, blev anvendt på forskud (det vil sige i vinteren 2019). 

Der er sat penge af til at dække nogle af de bare pletter i 2021. 

De træer som blev fældet i skellet ud til bagsiden af SuperBrugsen, skal naturligvis 

genplantes med træer, som er mere egnede. 

Vallensbæk kommune tilbød at være behjælpelig med at udarbejde et forslag til 

Højstrupparken til træarter, der er særlige velegnede. 

Michael har rykket kommunen for rådgivning flere gange, og derfor kan der 

desværre nok først forventes, at der bliver plantet nye træer ultimo 2021. 

Status – gamle vedtagne forslag 

Der er en del forslag som er blevet vedtaget ved tidligere afdelings-/budgetmøder, 

men som ikke er blevet ført ud i livet. Disse vedtagne forslag vil blive prioriteret 

benhårdt, fordi der ikke er penge til, at alle de gamle vedtagne forslag bliver ført ud i 

livet på én gang. 

Så der er altså nogle ting der først bliver effektueret et stykke ud i fremtiden. 
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Der er i budgettet for 2021 blandt andet sat penge af det længe efterlyst hegn 

mellem legepladsen og P-arealet på den lige side. 

  

Det nye byggeri på P-arealet bag Brugsen 

Byggeriet af de nye seniorboliger bag Brugsen er kommet i gang. Kommunen har 

kontaktet bestyrelsen i Højstrupparken for at høre om vi vil deltage i en følgegruppe 

vedrørende byggeriet. Lone Christiansen og Preben Andersen har indvilliget i at 

deltage. 

Opslag om størrelsen af byggepladsen og trafikomlægningen er hængt op i samtlige 

opgange og i vaskekældrene. 

Sprit i vaskekældrene 

Ejendomskontoret har opsat sprit i begge vaskekældre. 

De nye affaldsøer 

I forbindelse med at forslaget om affaldsøerne blev fremlagt, blev der også fremlagt 

priser for omkostningerne i forbindelse med tømningerne. Det har desværre vist sig, 

at Vallensbæk kommune efterfølgende generelt hævet priserne i kommunen 

vedrørende bortskaffelse af affald. 

Sortering af affald er kommet for at blive og omfanget bliver nok ikke mindre i de 

kommende år. Bestyrelsen opfordrer til at alle beboere husker, at sortere deres 

affald. 

● Containeren i containergården skal kun bruges til det affald, der ikke kan 

sorteres i affaldsøerne. 

● Farligt affald som malerrester m.v. skal sættes ved stålskabet i 

containergården. 

● Batterier skal i den separate beholder, der hænger på hegnet. 

Desværre kan man se, at der er beboere som smider f.eks. dåser, pap m.v. i 

containeren. 

Husk der er en stor molokke til pap ved legepladsen på lige side. 
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Vær en hensynsfuld nabo: 

● Brug kun den grønne pose til bioaffald og slå knude på posen inden du smider 

den i. 

● Pak dit restaffald i en pose og slå knude på posen inden du smider den i. 

● Fold papkasserne, så de fylder mindst muligt. 

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde 

Der har været afholdt et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i september. 

Dette på baggrund af Katja Lindblad at er fraflyttet Rosenlunden og derfor ikke 

længere opfylder kravene for at være medlem af repræsentantskabet. 

Et enigt repræsentantskab ønskede at beholde Katja Lindblad på baggrund af 

hendes store viden. 

Repræsentantskabet stemte for en vedtægtsændring så Katja kunne fortsætte som 

formand for organisationsbestyrelsen.  

På baggrund af vedtægtsændringen var det et ønske, at der bliver kigget på 

vedtægterne fremadrettet. Det er derfor besluttet at organisationsbestyrelsen skal 

arbejde videre med vedtægterne. 

 

 

Bestyrelsen ønsker alle et dejligt efterår. 
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