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Efteråret 2019. 

Nyhedsbrev fra afdelingsbestyrelsen og driftslederen. 

 

Kære beboer. 

 

Så kom efteråret, nogen syntes sikkert ikke vi har fået sommer nok. Det vil der altid være delte 

meninger om, det kan vi vel være lige gode naboer for alligevel. Så er det nu, altaner, repos og 

haver vinterklargøres og de sidste lune timer nydes. Vi begynder at forberede os til vinteren og 

glæde os til det vi hygger os med, i de kolde vinterdage. 

 

Afdelingsbestyrelsen. 

Bestyrelsen har konstitueret sig. 

Helle Gimlinge, RL 43 – Formand, heg@kab-bolig.dk 

Søren Frydenlund Jensen RL 5 – Næstformand,  

Nicole Montel RL 14 – Sekretær 

Karin Dybæk Scheef RL 4 – suppleant og driftsansvarlig i fælleshuset 

Henrik Nielsen RL 55 - Forefaldende mindre opgaver af praktisk og social karakter 

 

Udpejet til repræsentantskabet af bestyrelsen: 

Bjarne Gimlinge RL 43 

 

Vallensbæk boligselskab. 

Rosenlunden er repræsenteret ved 3 personer i repræsentantskabet: 

Katja Lindblad, Bjarne Gimlinge og Helle Gimlinge 

Heraf sidder to i organisationsbestyrelsen: 

Katja Lindblad og Helle Gimlinge 

 

Afdelingsmødet 2019 

Bestyrelsen syntes at mødet gik godt og i en venlig og imødekommende tone. 

Der var et pænt fremmøde selv om mødetiden var rykket frem til kl.17:00. Dette tænker vi at holde 

fast ved. 

Vanen tro blev bestyrelsen bedt om at undersøge nogle ting. 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen er i gang. 

Vi blev bedt om at undersøge mulighederne for og prisen for duesikring, herunder rensning af 

tagrender.  
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Vi er også i gang med at undersøge muligheder og priser i vaskeriet. 

Begge dele er undersøgt, og der vil blive indkaldt til et ekstraordinært afd. møde. 

 

Det store projekt er nu nye døre og vinduer, hvor vi så småt er gået i gang med, at indhente en 

pris samt få en prøve på vinduer. 

 

Vandskader. 

Vi har haft to skimmelsager, med store udgifter til følge for vores fælles økonomi. Bestyrelsen har 

sendt et ansøgning om hjælp til disse sager til Vallensbæk boligselskabs bestyrelse.  

VB bestyrelse har godkendt at dække beløbet helt, dette vil vi gerne takke for. 

Endvidere bevilgede de 50.000,- kr. til en undersøgelse af om årsagen til disse skyldes, at 

grundvandsspejlet de sidste 10 år jo er steget, og om vi evt. skal have en bedre dræning omkring 

bygningerne. Denne undersøgelse er lige påbegyndt af et rådgivende ingeniørfirma, og vi håber at 

kunne komme med mere information i næste nyhedsbrev. 

 

Fokus på husorden. 

Ja, samme overskrift som i de sidste nyhedsbreve. 

Fokus punkterne forår/ sommeren over har været hækklipning, repos, altan, indgangsparti, haver, 

postkasser og hunde. 

Drift og bestyrelse er egentlig tilfreds med den måde vi alle har håndteret opgaven fra 

boligselskabet på. 

Driften blev pålagt at gøre det mere synligt med husordensager, det har den gjort. Vi beboer har 

været gode til at tage en henstilling som en venlig påmindelse og få rettet op på det der nu har 

været. 

Fremadrettet vil der stadig være fokus på husorden, men nu mere generelt. 

Måske er det en god ide at læse husordenen, samt vedligeholdelses reglementet igennem en 

ekstra gang. Hvis man ikke har dem mere☺så kan man få et eksemplar på ejendomskontoret. 

 

Ferie. 

Driften altså Henrik skal have ferie lige om lidt, han har jo ikke haft sommerferie endnu. Så i ugerne 

44 – 45 og 46 er vi alene hjemme her i Rosenlunden. 

Kontortiden vil dog blive varetaget af en fra Firkløverparken mandag, onsdag og fredag. 

Vi har jo også beboer app’en. 

 

 

Nyhedsbrev på mail 

Vi sender nyhedsbrev på mail fra ejendomskontoret, men der er ikke mange af jer som har tilmeldt 

jer dette. Så hermed endnu en opfordring☺ Send en mail til ejendomskontoret, med ønske om 

nyhedsbrev på mail, så klarer Henrik resten. 

 

Henriks mail:    Helles mail: 

ek-rosenlunden@kab-bolig.dk    heg@kab-bolig.dk 
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En stor varm hilsen fra 

Bestyrelsen og driften 

i Rosenlunden. 

v/Helle Gimlinge 
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