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Foråret 2019. 

Nyhedsbrev fra afdelingsbestyrelsen og driftslederen. 

 

 

 

Kære beboer. 

Så begynder foråret og vi ønsker vel alle en sommer der ligger tæt på den, vi havde sidste år. Det er bare nu 

alle de dejlige farver i naturen kommer frem og vi kan mærke at lyset og varmen tager til. Frem med 

havemøblerne og en god kop kaffe, så kan de første solstråler vel godt nydes. Nu kan vi så sidde og 

filosoferer over, hvilke blomster som skal plantes på altanen og i haven. 

 

Fokus på husorden 

Vi i Rosenlunden er jo en del af Vallensbæk Boligselskab og i organisations bestyrelsen er man enedes om 

at fokuserer på husorden og regler i 2019 i alle fire afdelinger. 

Dette betyder at Rosenlundens bestyrelse har nogen fokus punkter relateret til husordenen.  

I Rosenlunden vil det primært være det som ses, det betyder ikke at alt andet glemmes eller er ligegyldigt. 

Nogle vil modtage en skrivelse på, hvad som skal bringes i orden samt hvornår næste tilsyn vil blive og 

herefter vil sagerne blive behandlet som husorden sager i samarbejde med KAB. 

Fokus punkterne forår/ sommeren over vil være hækklipning, repos, altan, indgangsparti, haver, 

postkasser og hunde. 

 

Hunde 

Hunden skal generelt være rolig i lejemålet. Lufte hund sker ikke på Rosenlundens område, man går den 

korteste vej ud af Rosenlunden, sker der en smutter så samler man op. 

Man lufter hund, hvis man stopper og lader hunden cirkle og snuse, hvilke ofte ender i at hunden besørger. 

 

Hækkene 

Hækkene klippes ned til minimum 120cm og maksimum 180cm og klippes ind bag kanten på vores 

belægning i hækkens fulde højde. 

 

Repos og altan 

Alle perstof plader vaskes af for snavs og alger og der holdes pænt og rydeligt. 

 

For og baghaver 

Disse holdes rene og rydelige. Ingen beplantning må være over underkanten af overboens vindue. 

 

Postkaserne 

Postkassen vaskes ligeledes af. 
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Hvad har vi som beboer af mulighed for at klage. 

Der findes en klageformular, disse kan hentes på ejendomskontoret-udfyldes- og afleveres igen 

på kontoret, som så sørger for resten, eller man kan maile den direkte til KAB 

-Klager skal være skriftlig 

-Beskriv forholdet 

-Datering og klokkeslæt 

-Hvad skete forud for situationen? 

-Har klager henvendt sig til den beboer, der generer? 

-Vidner til episoden/underskrift på klager og vidner 

Husorden er de regler vi har i Rosenlunden, som vi selv som beboer, har vedtaget på et afdelingsmøde, 

uanset at man ikke har været til stede. Hvis man ikke syntes de er rimlige, har man mulighed for at stille et 

skriftligt ændringsforslag ved afdelingsmødet. 

 

Afdelingsmøde 

Afdelingsmødet vil i år blive afholdt torsdag den 13. september kl 19:00 

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 evt. 

prisoversigt eller argumenter. Forslagene lægges i postkassen ved ejendomskontoret eller hos formanden 

RL 43. 

 

Skimmelsvamp i boligen 

Der findes flere former for skimmelsvamp. Skimmelsvamp angreb er i sig selv ikke dækket af forsikringer, 

hverken ejendommens eller egne indboforsikring. Og kan let koste både ejendommen og den enkelte 

beboer mange penge. Langt de fleste angreb er adfærdsbetinget. Vi sætter skabe helt op af væggene, 

specielt ydrevæge. Vi tørre tøj indenfor. Vi lukker udluftnings spjæld. Vi sænker temperaturen til under 18〫

i de rum vi ikke bruger. Vi lufter ikke nok og rigtigt ud, specielt om vinteren. 

 

Vi kan selv gøre noget som beboer 

Udluft – lav gennemtræk i hele boligen ca. 10 min. flere gange daglig. Vær ekstra omhyggelig når du laver 

mad og har været i bad, eller er mange mennesker i boligen. 

Sørg for at emhætte, udluftnings spjæld i vinduerne og udsugning på badeværelserne er rene og virker. 

Tøj tørres udenfor, brug kondens tørretumbler. Hold den samme temperatur i alle rum, temperaturen bør 

ikke være laver end 18〫i alle rum. Man kan gå ind på https://www.bolius.dk/skimmelsvamp/ og læse 

om gode råd, hvordan man undgår skimmelsvamp. 

 

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 

 

 

Nyt fra driften 
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Vand- og varmemålere 

Vi er nu færdige med at få udskiftet vores varmemålere, samt fået installeret vandmålere i 

alle lejemål. Alle familie boliger har i den forbindelse fået installeret en inspektionslem, så det 

fremover er noget nemmere, at lukke for vandet og samtidigt kan man også selv følge med i sit 

vandforbrug. Det bliver jo spændende og se, hvor meget vi sparer på vandet de følgende år☺ 

 

Ind- og Udflytninger 

Det sidste år har vi budt velkommen til nye beboere i 12 lejemål, hvilket er en rigtig stor 

udskiftning, og året før havde vi 10 ind- og udflytninger, så det er knap 25 % indenfor 2 år. 

Primært er den store udskiftning sket på bagrund af, at nogen beboere er gået bort og andre er 

kommet på plejehjem. 

Så nu håber vi, at der kommer mere ro på i Rosenlunden hvad dette angår, og at alle de nye 

beboere vi har fået, er faldet godt til☺ 

 

Grønne områder 

Der vil i år ikke blive ændret så meget, da vi efterhånden over de sidste par år har forskønnet 

Rosenlunden med nye træer og buske, samt fået anlagt nye bede.  

I år bliver der primært fokuseret på vedligeholdelsen, af de grønne områder og der er allerede 

indkøbt jord til huller i plænen, samt flis til de nye bede.  

 

Sandet i sandkassen bliver skiftet omkring 1. april og man er velkommen til at tage sand fra 

sandkassen inden, hvis man vil fylde sine fuger op i fliserne, eller bruge sand til haven.  

Vi satser også på fra ejendommens side, at fylde belægningerne op i løbet af april måned. 

 

Håndlister 

Vi har været rundt og kigge på håndlisterne op til reposerne, og dem der var råd i er blevet skiftet, 

da alle håndlister skal males over det almindelige vedligehold i løbet af sommeren.  

Nærmere info når vi har planlagt tidspunktet. 

 

Husorden for udendørs arealerne 

Som nævnt vil der blive gået tilsyn i Rosenlunden oftere end før, og det er nævnt under fokus på 

husorden, hvad der bliver kigget på.  

 

Første tilsyn bliver gået den 9. april af både driften og bestyrelsen, så man har altså ca. 3 uger til at 

få ordnet det som strider i mod husorden. 

 

 

 

 

Det kan godt være man modtager en henstilling på noget, som man på nuværende tidpunkt på 

året selvfølgelig ikke har gjort endnu, men så ved man hvad man skal rette sig efter senere på året. 

Her tænkes primært på hækken. 
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Andre ting der bliver fokus på er, vask af postkasser og sideplader på reposerne og altan, 

hvor de nogle steder pt. er helt grønne af alger. Samtidigt bliver der kigget på om reposer 

eller forhaver er skæmmet af skrald eller uhensigtsmæssig opbevaring af ting. 

 

Er der noget man er i tvivl om i.f.m ovenstående, er man altid velkommen til at kontakte 

ejendomskontoret eller bestyrelsen. 

 

Affald 

Vi har nu haft kildesortering i lidt over 1 år og det går langt hen ad vejen godt, men en ting kunne 

blive bedre. Plastic og småt metal som skal lægges i containerne i affaldsrummene, bliver stadig 

lagt til sortering i containergården, så her en bøn om at sortere affaldet bedre inden det rammer 

containergården. 

 

Midlertidig Driftschef 

Vores driftschef Peter Lundgreen har efter to et halvt år valgt at stoppe som driftschef i KAB, og 

vi har fået en afløser som hedder Bo Møller Espenhain indtil man har fundet en ny. 

 

Ferie 

Henrik holder ferie i ugerne 18 + 19 hvor kontortiden varetages af Firkløverparken, og Marianne 

tager sig af det grønne. 

 

 

 

 

En stor hilsen fra 
Bestyrelsen og driften 
i Rosenlunden. 
v/Helle Gimlinge 
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