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Sommer 2021. 

Nyhedsbrev fra afdelingsbestyrelsen og driftslederen. 

 

 

Kære beboere. 

Så er sommeren begyndt, siger kalenderen. 

Vi har ikke lyst til at tale og høre mere om Corona, afstand og hygiejne må ligge på 

rygraden nu. Vi kan roligt stoppe og få en sludder med naboen. 

 

Vis hensyn når I griller, stil grillen så os og røg ikke suser ind ad vinduerne hos andre 

naboer. 

 

Vis hensyn, musik og tale kan være generende, hvis det foregår udenfor. Nogle 

kommer hjem og vil gerne nyde lidt ro og fred i det gode vejr. 

 

Fælleshuset. 

Fælleshuset må gerne bruges privat igen, under forudsætning af at de til en hver tids 

gældende regler overholdes, og frem til den 1/8-21 kan man kun være 25 pers., pga. 

afstandskravet, hvilket man skriver under på, sammen med kontrakten. 

 

Nye døre og vinduer. 

Nu er vi så tæt på det ordinære afdelingsmøde den 31/8, at det ikke giver mening 

med et ekstra møde. Firmaerne har så travlt, at vi nok ikke kommer hurtigere ud af 

starthullerne, ved at fremskynde afstemningen. 

 

Grønne områder. 

Vi i bestyrelsen kan se at nogle er begyndt at røre på sig ang. vild med vilje 

(biodiversitet) på vores FB-gruppe. Vi i bestyrelsen er ikke uenig om at vi skal i gang, 

det mener vi heller ikke at vi udtrykte ved det virtuelle møde i foråret. Alle er 

velkommen med forslag, både på papir og mails, hvis der er nogen som brænder 

meget for det så bliver der lavet en arbejdsgruppe. Det ville være både hyggeligt og 

spændende. 
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Hækklipning og ukrudt, samt alger: 

Dem der skal i gang med at klippe hæk, skal huske at klippe helt ind til flisekant 

ved belægninger samt at højden minimum må være 1,20m og højest 1,80m. Der skal 

ligeledes renses for ukrudt på begge sider af hækken, det giver hækken bedst trivsel. 

Det er samtidigt vigtigt, at man også får fjernet ukrudtet ved indgangen til ens bolig, 

da det på sigt kan ødelægge belægningen og har en ærgerlig tendens til at bredde 

sig til naboen☺ samt området generelt. Husk afvaskning af postkasser, samt 

sideplader for alger, som jo som minimum skal rengøres en gang om året. 

 

Udlån fra ejendomskontoret: 

Man kan forsat låne hækklipper, ørnenæb og højtryksspuler på ejendomskontoret.   

Alt hvad vi låner på ejendomskontoret, eller de grønne containere til haveaffald i 

containergården, skal hurtigst muligt tilbage igen. Der er mange som har behov for 

at låne. Det er vigtigt, at når man låner hækklipperen, så har man den i 2 hverdage, 

eller en weekend, så andre kan planlægge, hvornår de kan klippe. 

 

Flaget i Rosenlunden. 

Vi har bemærket noget hyggeligt, at flaget har været lidt mere i brug siden sidste 

nyhedsbrev, måske et tilfælde, men dejligt. 

 

Flaget kan lånes hos Haris RL 17. Reglen for den som låner flaget er: 

At lave aftale om at hente og afleverer flaget med Haris. 

At sætte flaget op og tage det ned igen. 

 

Maleren er i gang. 

Som nogle har bemærket, er maleren i gang med facadepladerne. Dette sker i 

henhold til vores vedligeholdelses plan. For en del lejemål er det virkelig tiltrængt 

for andre knapt så nødvendigt. Men at skyde måske 10 lejemål til det er tiltrængt, 

giver mere arbejde end besparelse. 

 

Affald. 

I håbet om en dejlig sommer, vil vi lige minde om at affald lugter fæld i varmen. 

HUSK at tillukke affaldsposerne og sørg for at låget på affaldscontaineren kan lukkes 

helt. 
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El lade stander til biler. 

Vi skal i gang med at finde det rigtige service firma, som udbyder lade stander her i 

Rosenlunden. Det vil være en opgradering af vores bebyggelse og nødvendig, da EL 

biler er kommet for at blive. Dette var også oppe at vende, på vores virtuelle møde i 

foråret. Her var der en som meldte sig til en arbejdsgruppe, hvilket bestyrelsen er 

glade for, skulle der sidde nogen som gerne vil være med, er det ikke for sent 

endnu. 

 

Afdelingsmøde. 

Husk det er her beslutningerne tages og det gælder for os alle. 

Afdelingsmødet vil i år blive afholdt tirsdag den 31. august kl. 17:00 

Du kan allerede nu stille forslag til beboermødet. 

Forslag skal være skriftlig og stillet på en måde, så der kan svares ja eller nej og 

underbygget med prisoversigt og/eller argumenter. I kan hente en formular til 

forslag på ejendomskontoret. Forslagene lægges i postkassen ved 

ejendomskontoret eller hos formanden RL 43. 

 

Ferie. 

Henrik holder ferie i ugerne 24 – 25 – 26, hvor Martin vil være her i det grønne og 

Firkløverparken vil afholde kontortid her i RL man/ons/fredage fra 9.00 – 9.30. 

Øvrige dage henvises til FK kontortid, som er alle dage ml. 8.00 – 10.00  

på tlf. 43 62 48 55, eller mail 4903-8@kab-bolig.dk 

 

Henriks mail:   Helles mail: 

Driften    Formand 

ek-rosenlunden@kab-bolig.dk  heg@kab-bolig.dk 

 

En hel del af de formularer vi bruger her i Rosenlunden, kan I få på mail fra driften 

og også returneres hertil. 

 

Hjemmeside. 

Vallensbækboligselskab.dk se fane blad Rosenlunden. 

 

Vi i drift og bestyrelse ønsker alle en dejlig sommer. 

v/ Helle Gimlinge 

mailto:ek-rosenlunden@kab-bolig.dk

