
Rosenlunden en afdeling under  
 
 

Efteråret 2022. 

Nyhedsbrev fra afdelingsbestyrelsen og driften. 

 
Kære beboere. 
I år har vi haft sommer som sommer er flest, noget regn samt masser af sol, det er ikke til at klage over og 
hvem skal vi også klage til. Nu begynder det mere farverige efterår, det er nu, altaner, repos og haver 
vinterklargøres og de sidste lune timer nydes. Vi begynder at forberede os til vinteren og glæde os til de 
hjemmesysler vi hygger os med, i de kolde vinterdage. Først kommer børnenes Halloween og så er julen 
lige om hjørnet, traditioner holdes i hævd. 
 

Afdelingsmøde. 
Vi har som vi skal afholdt afdelingsmøde 8 sep. Der er kommet referat ud, sammen med huslejestigning på 
2% som blev vedtaget på afdelingsmødet. 
 

Afdelingsbestyrelsen. 
Bestyrelsen har konstitueret sig. 
Helle Gimlinge, RL 43 – Formand, heg@kab-bolig.dk 
Søren Frydenlund Jensen RL 5 – Næstformand, sekretær 
Karin Dybæk Scheef RL 15 – Driftsansvarlig i fælleshuset og ad hoc-opgaver 
Henrik Nielsen RL 55 – Suppleant, forefaldende mindre opgaver 
Kirsten Petersen RL 61 – Suppleant, forefaldende mindre opgaver 
 

Vallensbæk boligselskab. 
Rosenlunden er repræsenteret ved personer i repræsentantskaber: 
Helle Gimlinge og Karin Dybæk Scheef 
Heraf sidder en i organisationsbestyrelsen: 
Helle Gimlinge som næstformand. 
 

Carpow. 
Nu er lade standeren sat op og tilsluttet strøm. Vi har dog haft udfordringer med hvad en KWh skulle koste 
så det ikke gav underskud eller indtænkt for afdelingen. Det ser ud til at være løst nu så den enkelte bruger 
kan se hvornår det er billigt at lade. Der vil kunne hentes materiale for at komme i gang på 
ejendomskontoret, fra slutningen af denne måned. 
 

Vaskeriet. 
Ved afdelingsmødet endes vi om at, når man kunne vaske døgnet rundt hjemme, så åbner vi også 
vaskeriet. Så fra 1/10 vil det være muligt at vaske om natten på vaskeriet. 
 
 

Vask om natten hjemme. 
Vask om natten blev godkend på afdelingsmødet, på baggrund af de stigende El priserne. 



 

Vaske om natten hjemme er jo en tillidserklæring fra vores naboer. Vi ved godt at vores maskiner larmer 
mere eller mindre og der er meget stille om natten. 
Der findes vibrationsdæmpende ”sutsko” de koster fra 55,- til 150,- for 4 stk., bruger vi dem og fjerner evt. 
ting som klirrer og rasler, så er der ikke meget mere man kan gøre. Som naboer må vi vende os til at vi kan 
høre lidt til tider. 
 

Økonomien kradser. 
Fællesskabets økonomi 
Vi i bestyrelsen har fokus på økonomi, men da vi jo altid ser på økonomien, er der nok ikke meget at hente. 
Kommer I i tanke om noget vi måske kan handle på, så sig endelig til. Så vil vi se om der er mulighed for at 
ændre noget. 
 
Den enkelte lejers økonomi 
Og nu hvor kulden står for døren, skal vi alle have tændt for varmen, som vi selv betaler og har direkte 
indflydelse på. Hvis man sænker varmen med 1° kan man spare ca. 5% på varmeregningen. Det kan ikke 
anbefales at, slukke helt ned på nogle radiatorer. Det vil gøre at de radiatorer som er tændt, kommer på 
overarbejde og ingen besparelse hentes. 
 
Vand har vi også direkte indflydelse på og betaler selv. 
Vi ved godt det er gammeldags, men etagevask har fungeret før og kan vel bruges igen en gang imellem. 
Sluk for bruseren, når vandet alligevel løber direkte i afløbet. 
Bruger i tørretumbler med opsamling af vand kan dette bruges til at vande stueplanterne. 
Husk at vaskemaskine og opvasker bør fyldes helt op før start. 
 
El er vi også lidt herre over og vi har meget på El. 
Husk at afrime køl og fryser. Overvej som i gamle dage at dynen kan lave maden færdig. Kog kartoflerne i 
10 min., sluk og lad dem stå i mindst 10 min. under låg. Når ovnen tændes og er varm, er der så andet som 
måske kan laves til dage efter, så processen med opvarmning ikke skal gentages. 
Kan pæren i lampen i skiftes til LED evt. mindre watt. Har vi noget på standby eller oplader som bare sidder 
i en tændt stikkontakt. 
 
Der er ingen raket videnskab i det vi skriver om besparelser, noget er endda meget gammel viden. Hvis en 
af jer får en god ide så lad os høre, herfra høre og videregiver vi gerne. 
Hvis I får en ide til besparelser i boligen, kan den jo deles i Rosenlundens FB-gruppen. 
 

Døre og vinduer. 
Nu er vi i gang, men som i alle projekter er der start vanskeligheder. Leverance fejl, materiel som ikke 
virker, udfordringer som ikke ses før man begynder etc. Det forventes fortsat at arbejdet er færdigt før jul. 
Når vi ser på det lige nu, er vi i opstart fasen og det går lidt langsomt, men heller det og der findes gode 
løsninger på de udfordringer og det uforudsete som er kommet, fremfor hurtigt halvgjort arbejde. 
Det som beboerne for nu har kommenteret på, er meld vidder til rådgiver og entreprenør. Primært handler 
det om tidsplan i det enkelte lejemål og varslinger, men andet er også meld ind. 
 
 
 
 

 
 
 



 

OBS lidt fra Vallensbæk Boligselskab. 
Ny undersøgelse sætter fokus på beboerne i Vallensbæk Boligselskab 
I perioden fra den 26/9 og frem til den 3/10 modtager alle beboere et spørgeskema fra Vallensbæk 
Boligselskab afsendt fra KAB.  
Vi vil rigtig gerne vide, hvad du som beboer mener, at vi i Vallensbæk Boligselskab kan gøre bedre. 
Undersøgelsen handler om din tilfredshed eller utilfredshed med din bolig, udearealer, service, 
beboermøder og meget andet.  
Undersøgelsen skal bruges til, at vi i boligselskabet og i de fire afdelinger får input til at gøre tingene endnu 
bedre for dig som beboer.  
Vallensbæk Boligselskab drives af beboerne og af frivillige – og det er frivillige, som sidder i alle vores 
bestyrelser. Heldigvis er bestyrelserne løbende i dialog med beboerne – men vi vil gerne vide, hvad vi kan 
gøre bedre. Derfor er vi meget afhængig af dit input til os.  
Undersøgelsen sendes ud på mail til alle som vi har mail på – og ellers omdeles et papir, så alle beboere 
kan deltage.  
Resultatet af undersøgelsen samlet set vil vi fortælle om i et nyhedsbrev, og vi forventer også at vi skal 
drøfte hver afdelings resultat på et beboermøde. Formålet med det er at få en god dialog om, hvordan vi 
gør det endnu bedre at bo i Vallensbæk Boligselskab.  
Undersøgelsen er fortrolig – og bestyrelserne ser kun det samlede svar – og ikke din individuelle besvarelse 
– så du kan roligt deltage.  
 
 
Med venlig hilsen 
Katja Adelhøj Lindblad-Clausen 
Formand for Vallensbæk Boligselskab 
 
 
 
 

Referater. 
Bestyrelsens referater ligger på hjemmeside, vallensbækboligselskab.dk Se under Rosenlunden. 
 
 
 
 

En stor varm hilsen fra 
 
Bestyrelsen og driften 
i Rosenlunden. 
v/Helle Gimlinge 
mail bestyrelsen: heg@kab-bolig.dk 
mail driften: ek-rosenlunden@kab-bolig.dk 
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