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Forår 2021. 

Nyhedsbrev fra afdelingsbestyrelsen og driftslederen. 

 

Kære beboere. 

Nu er 2020 gået med sine udfordringer. Der har været udfordringer for alle, men 

Corona har nok været det store omdrejningspunkt. Her i Rosenlunden, i vores lille 

oase, bliver flere og flere vaccineret imod Covid-19. Vi håber derfor snart med lidt 

forsigtighed, igen at vi igen kan nyde en sludder med naboen uden al for lang 

afstand og brug af megafon. Vi trænger vist til at kunne sludre med hinanden igen. 

 

2021 har allerede budt på den første snert af forår med vintergækker og erantis. 

Flere beboer har allerede haft gang i haveredskaberne. Vi i bestyrelsen glæder os i 

hvert fald til at sidde med en kop kaffe på en af bænkene og være sammen udenfor. 

Ja, det er lige meldt ud at vi må se 10 personer udenfor fra uge 12. HURRA. 

 

Fælleshuset. 

Vores dejlige fælleshus har følt sig lidt forladt. Vi håber dog at kunne bruge det med 

de til en hver tids gældende restriktioner som måtte være, når det hele åbner lidt 

mere op.  

 

Driften vil til en hver tid være opdateret om hvor mange, der må være i fælleshuset. 

Når det igen bliver muligt at samles mere end 5 personer. 

Det er fortsat driften som man reserverer tider hos og Karin i RL 15 som tager sig af 

opsyn og optælling.  

 

På hjemmesiden er nu også kommet en kalender under fælleshuset, så man kan se 

hvornår der er ledigt. 

 

Nye døre og vinduer. 

Som tidligere skrevet venter vi fortsat på at kunne afholde et ekstraordinært 

afdelingsmøde, med henblik på godkendelse og afstemning af budgettet og så kan 

vi hente tilbud hjem. 
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Vi ved godt at der er udfordringer med punkteret vinduer, døre og vinduer som 

binder eller er utætte. Det er også nu vanskeligt at få alle reservedele til disse. Så vi 

opfordrer til tålmodighed, da vi ellers smider gode penge efter dårlige reparationer. 

Men kan I ikke lukke døren eller et greb knækker etc., så tager I det selvfølgeligt 

med driften. 

 

Vandmålere: 

Det kan nævnes, at vi også i 2020 har sparet på vandet og brugt ca. 30% mindre 

vand, ift. da vi ikke havde vandmålere.  

 

Facade & sideplader: 

Det er allerede 10 år siden de blev malet og skal males i løbet af forår/sommer. 

En nærmere tidsplan kommer senere. 

 

Grønne områder. 

Det er forår og der fortsættes med planlagt vedligeholdelse ude i de grønne 

områder. Det helt nye bliver biodiversitet eller Vild med vilje, som KAB kalder det. Vi 

skal give jorden og insekterne ro og muligheder for at arbejde til gavn for miljøet. 

Dette er ikke lig med ikke at gøre noget nogle steder.  

 

Græs, hæk, buske og bede skal stadig holdes, men vi prøver at lave områder med 

vild beplantning hvor det giver lidt mening. 

 

Vi begynder med et område med vilde blomster ved 

fælleshuset og samtidig kigges der på andre steder, 

hvor det vil give god mening. 

I løbet af foråret får vi et insekthotel, som vist på billede.  

Det er en gave fra KAB pga. deres 100-års jubilæum 

sidste år, som passende stilles på området ved 

petanque banen, hvor der ligger grå skærver.  

 

Vores 7 små blomsterkummer kommer der røde Tyroler 

pelargonier i til maj som vanen tro. 
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Flaget i Rosenlunden. 

Vi har jo en flagstang stående på den store græsplæne. Det er muligt at låne det 

store flag, hvis man har noget at flage for. 

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 I sætter flaget op og tage det ned igen. 

Som tommelfingerregel sættes flaget kl. 08 og nedtages kl. 21. 

 

Husk. 

I Rosenlunden har vi en husorden, som skal overholdelse. Den er skabt af og stemt 

om af beboerne i Rosenlunden, skabt som rettesnor for at, vi kan omgås som gode 

naboer. 

 

Hvert lejemål har en vedligeholdelseskonto og vi har et vedligeholdelsesreglement 

for brugen af kontoen. 

 

Vi har to råderetskataloger. Det ene omhandler uden for boligen og det andet inden 

i boligen. Der skal altid søges om tilladelse selvom der står noget om det ønskede 

arbejde i forvejen. Specielt hvis det ikke står noget om det påtænkte arbejde skal der 

søges om tilladelse før i går i gang. 

 

Til slut har vi også en installationsret. Husk også her at give besked og søge om 

hvad I påtænker at gøre, da der kan være særlige omstændigheder der skal tages 

hensyn til. Alt dette findes under dokumenter på Rosenlundens hjemmesiden.  

 

Henriks mail:   Helles mail: 

Driften    Formanden 

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

 

Hjemmeside. 

www.vallensbækboligselskab.dk se faneblad Rosenlunden. 

 

Hilsen fra alle os i bestyrelsen og driften. 

v/ Helle Gimlinge 

mailto:ek-rosenlunden@kab-bolig.dk
http://www.vallensbækboligselskab.dk/

