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Efteråret 2020. 

Nyhedsbrev fra afdelingsbestyrelsen og driftslederen. 

 

 

Kære beboer. 

 

Ja så kan vi konstatere at sommeren er slut for denne gang og efteråret er i fuldt flor. Vi finder 

vores indendørs sysler frem, puslespil, sytøj, frimærker, ja mange former for hjemmesløjt eller en 

god bog. Hertil en god kop kaffe eller chokolade med en hjemmebagt bolle. Hygge kan vi vist alle 

og vi er gode til det. 

 

 

Tilbage på posten. 

Afdelingens beboerformand Helle altså mig, er så småt begyndt igen og vores driftsleder Henrik 

starter også så småt igen her i november, dog mest administrativt. 

 

Som formand ønsker jeg at sige tak til alle de beboere, som med venlig omsorg og forståelse har 

spurgt til mig under min sygemelding. Stor TAK. 

 

 

Vi takker for hjælpen. 

Vi siger også tak Til Jan driftsleder i Firkløverparken, som nok har måtte løbe lidt hurtigere for også 

at hjælpe i Rosenlunden, med alt det praktiske og det administrative som ikke har kunne vende. 

Martin skal også have en stor tak for at tage en tørn i det grønne, uden ham ville her nok have set 

lidt forsømt ud. 

Robert har ligeledes været lidt ekstra opmærksom i forhold til storaffald og skrald, også en tak til 

ham. 

 

 

Endnu en TAK. 

Vi har nogle beboere her i Rosenlunden, som med stort arrangement har arbejdet for at bevare 

Vandgrunden på Horsestien ud for Rosenlunden, forbliver urørt. Bestyrelsen sender en stor TAK til 

jer som tog slæbet. Vi opfordrer alle til en gang imellem at gå en tur derover, der er faktisk mange 

naturoplevelser. 
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Grønne områder. 

Vi har valgt, at fjerne resten af vores nåletræer da flere af dem var ødelagte efter en kraftig storm 

og sne for nogle år siden, som knækkede en del toppe. Samtidig var flere ved at blive brune og 

havde det ikke så godt, så på samme måde som ved RL 15 – 20 har vi valgt at fjerne dem inden de 

gik helt ud, som de var der. 

 

Vi er fortsat med at plante de kirsebærtræer som blomstrer to gange om året og flyttede også de 

to blodblommer ved legepladsen, som efterhånden blev for store og det ene var samtidig ved at 

vælte. 

 

Da der nu ikke er kogler til egernene, har vi valgt at sætte nogle hasselnødsbuske.  

 

Der hvor granerne stod i græsset er der nu lagt forårsbebuder i form af Krokus. 

 

 

Kedeligt nyt. 

Vi har desværre haft et indbrud i en stuelejlighed for nylig, Der er ikke taget noget, måske er de 

blevet forstyrret, men det er under alle omstændigheder meget ubehageligt at komme hjem til. 

Bestyrelsen opfordrer til at alle er mere opmærksom på hvad som sker i vores omgivelser. 

HUSK at lukke vinduerne helt, når I går hjemmefra, det er også til jer som bor på 1. sal. Der har jo 

været indbrud på 1. sal før. 

 

 

Nye døre og vinduer. 

Vi er i gang, men sygdom og Covid-19 har været lidt af en udfordring. Vi håber bare fortsat at 

arbejdet sker i 2021, men kræver jo en godkendelse fra beboerne, så nærmere info følger. 

 

 

Ny opgave. 

EL lader til biler, mod 2030 vil der blive sat mere fokus på forurening. Vallensbæk boligselskabs 

organistionsbestyrelse, samt de 4 afdelingsbestyrelser er nu også i gang med at se muligheder, 

 

Henriks mail:   Helles mail: 

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

 

 

 

Hilsen fra alle os i bestyrelsen og driften. 
v/ Helle Gimlinge 
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