
Rosenlunden en afdeling under  
 
 

Efteråret 2021. 

Nyhedsbrev fra afdelingsbestyrelsen og driften. 

Kære beboere. 
 
Årets sommer har været rigtig fin med masser af sol og varme. Corona har sat sine spor på flere måder. Nu 
begynder det mere farverige efterår, med alle de brune og grønne farver og så er det nu, altaner, reposer 
og haver skal vinterklargøres og de sidste lune timer skal nydes. Vi begynder at forberede os til vinteren og 
glæder os til det vi hygger os med indendørs, i de kolde vinterdage. 
 

Afdelingsbestyrelsen. 
Bestyrelsen har konstitueret sig og fordelt de forskellige opgaver. 
Helle Gimlinge RL 43 – Formand og det store overblik 
Søren Frydenlund Jensen RL 5 – Næstformand og mange småopgaver 
Karin Dybæk RL 15 – Sekretær og driftsansvarlig i fælleshuset 
Henrik Nielsen RL 55 – Suppleant med forefaldende opgaver af praktisk og social karakter 
Kirsten Pedersen RL 61 – Suppleant med ad hoc-opgaver 
 

Følgegruppe døre/vinduer 
Projektleder      Mick Verner Jensen KAB 
Driftschef     Bo Mølgaard  KAB 
Byggerådgiver  Thomas Eriksen Byens Byggerådgivning 
Bestyrelsesformand Helle Gimlinge Rosenlunden  
Driftsleder   Henrik Milo  Ejendomskontoret 
Beboer  Robert Olsson Rosenlunden   
 
 

Vallensbæk boligselskab. 
Rosenlunden er repræsenteret i både repræsentantskabet og i selv organisationsbestyrelsen. 
I repræsentantskabet sidder Helle og Karin og i organisationsbestyrelsen sidder Helle. 
 
Bestyrelsen vil gerne takke for et godt afdelingsmøde hvor der var mange positive og gode indslag. Meget 
blev noteret og alt sammen tager vi med i vores kommende arbejde omkring de nye døre og vinduer. Så 
snart vi har nyt vil I naturligvis blive orienteret. 
 
Skulle der være nogen som får en god ide om et eller andet til gavn for Rosenlunden og fællesskabet så tag 
endelig fat i en af os eller smid en seddel i postkassen. 
 
 

Råderets katalog og husorden. 
Bestyrelsen og KAB laver en tilføjelse i råderetskatalog og husorden, som udstikker rammerne og 
retningslinjerne for skure i forhaven. 
Det samme gælder for hækklipning og rengøring af postkasser, trappeplader og indgangspartier. 
 



 

Døre og vinduer. 
Afdelingsmødet vedtog et rammebeløb på kr. 7.027.525 hvilke betyder at følgegruppen og rådgiver nu kan 
gå videre med arbejdet omkring at indhente de relevante godkendelser i kommunen og i 
organisationsbestyrelsen.  
Derudover skal vi have lavet et konkret udbudsmateriale ud fra hvad der er kommet af input og praktiske 
hensyn til udformningen af de nye døre/vinduer. 
Udbudsmaterialet sendes til firmaerne som herefter indsender deres tilbud. Efterfølgende skal 
følgegruppen udvælge de to bedste løsninger der fremlægges på et ekstraordinært afdelingsmøde før det 
endelige valg træffes. 
 
I udarbejdelsen af udbudsmaterialet taget vi naturligvis de ting med som blev nævnt på afdelingsmødet: 
 

- Bedre lysindfald i gangen. 
- Bedst muligt låsesystem evt. nøgle både ude og inde i hoveddøren og terrassedøren. 
- Bedst mulig sikring af vinduer. 
- Mulighed for ventilation. 
- Bedre muligheder for at pudse vinduerne på 1. sal. 
- Evt. bredere vindueskarm så den bliver mere praktisk. 

 
Hvis I mener vi har glemt noget, så giv os endelig besked. Vi vil jo gerne have så meget med som muligt for 
de penge vi skal bruge. 
Vi har allerede haft det første møde i følgegruppen, her gennemgik vi rollefordelingen samt en køreplan for 
projektet. I starten er der en masse formaliteter der skal på plads inden det går løs med det egentlige 
arbejde. Der vil blive oprettet et punkt på vores hjemmeside hvor vi vil lægge relevante og praktiske 

oplysninger hen ad vejen, indtil hele projektet er afsluttet       
 
 

El – ladestander. 
På opfordring fra Vallensbæk boligselskab og gennem et forslag fra afdelingsbestyrelsen blev en El-
ladestander stemt igennem. Det vil være med til at fremtidssikre vores boliger, for der er ikke tvivl om, at 
dette bliver et parameter fremadrettet. 
 
Der er nedsat en lille gruppe, der allerede har haft første møde, som ser på et regelsæt for brug af disse 
ladere fremadrettet. 
Der er bestilt stander og den kommer i uge 42, men da der skal oprettes en tilslutning hos Radius hvor der 

er 4-6 ugers ventetid håber vi på at standeren er funktionsdygtig inden frosten sætter ind       
Der vil også her komme et punkt på vores hjemmeside, med praktiske oplysninger, samt et regelsæt, når 
dette er udarbejdet. 
 
 

Vild med vilje. 
Vi glemmer ikke biodiversiteten, men ingen har været særlig tilfreds med det som allerede er lavet 
formentlig med undtagelse af insekterne og gråspurvene som har brugt det flittigt, så nogle har da været 
glade. 
Vi tænker at prøve samme sted igen med en lidt anden frøblanding. Skulle der være forslag fra jer til steder 
i Rosenlunden som en ny mulighed, eller en ny frøblanding så lad os det vide. 
 
 
 
 



 

Parkering. 
Ved afdelingsmøde blev det nævnt at nogen i Bellishaven holder ulovligt på fortovet imellem de to 
bebyggelser hvilke er til gene for gående med barnevogn eller rollator og små cyklister. 
Vi tager nu kontakt til Bellishaven så vi kan få en dialog. 
 
Der er fortsat en udfordring med parkering i RL. Parkeringsbåsene på parkeringspladserne er ikke særlig 
brede så husk at holde midt i båsen af hensyn til dem der skal parkere ved siden af. 
 
Det er naturligvis lovligt for varebiler op til 3500kg at holde på parkeringspladserne. Bestyrelsen henstiller 
dog til at, store biler bruge parkeringsbåsene foran endegavlene af bygningerne, så er der ingen der ser ud 
i bagsmækken på en stor bil. 
 
Bestyrelsen vil igen gøre opmærksom på at, det er ulovligt at parkerer på Blomsterengen og det udløser fra 
tid til anden parkeringsbøder. Vejene rundt om Rosenlunden er kommunens og bestyrelsen har ingen 
beføjelser i forhold til den ulovlige parkering der. Alle henvendelser skal rettes til politiet. 
 
 

Hjertestarter. 
Vi minder igen om at der findes en hjertestarter ved ejendomskontoret og opfordrer alle beboere til at 
fortælle familie og venner herom. 
 
 

Reposer. 
Nu kommer tiden desværre snart hvor aluminiumspladerne på reposerne og altanerne kan blive glatte. 
HUSK at det er vigtigt at man ikke bruger salt, men derimod vintergrus for at skåne pladen. Det kan købes i 
alle byggemarkeder. 
 

 
 
 
 

En stor 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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