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Foråret 2020. 

Nyhedsbrev fra afdelingsbestyrelsen og driftslederen. 

 

 

Kære beboere. 

 

Om vi har haft vinter. Nej, det kan vi da ikke prale af, men 365 dage med efterårs rusk og regn. 

Intet er dog så skidt at det ikke er godt for noget, det må da kunne ses på varmeregningen, ikke. 

Så er det begyndt at krible og krable i jorden, alle de små blomsterne forårsbebuder titter op med 

alle de fine farver, væsentlig før en andre år, det er jo rart nok. Så kan vi alle glæde os til 

sommeren og måske en lidt bedre sommer end sidste år. 

 

Vaskeri ordning. 

I november 2019 havde vi et ekstraordinært afdelingsmøde, hvor vi stemte en ny vaskeriordning 

igennem. Vi har fået nye vaskemaskiner og tørretumbler, samt bookingsystem. Ja, det koster lidt 

mere at vaske end før, men nu betaler for hvad en vask koster. Fællesskabet betaler dog stadig for 

lokalet, samt vand og El.  

Det er også stadig Henrik der påfylder div. Sæber, for det skulle firmaet have kr. 10.000,- for om 

året. 

 

Etablering af nye dræn ved gavle. 

Vi har haft et par skimmelsvamp sager på det senest, som ikke har skyldes rør skader og derfor 

ikke er forsikringsberettet. Vi har været så heldig at Vallensbæk Boligselskab har betalt for 

skaderne og en undersøgelse af årsagen til skaderne. Undersøgelsen viste det som Rosenlundens 

drift og bestyrelse også hade en anelse om.  

 

Grundvandsstanden er steget over de seneste år og omfangsdrænene ved gavlene er dårlige og 

utilstrækkelige. 

 

Derfor endnu et ekstraordinært afdelingsmøde i januar 2020. Her blev det vedtaget at vi bruger 

penge på at ordne omfangsdrænene så grundvandet ikke længere kan skade vores bygninger. 

Som I sikkert har bemærket, er vi i gang med arbejdet. Vi er gået i gang så hurtigt som muligt, så 

alt griseriet kan være overstået til sommer.  

 

Det kan nævnes, at de dræn der er lavet i skrivende stund virkelig har hjulpet, så vandet ikke 

længere er over rørgennemføringerne til rørgravene. 
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Nye vinduer og Altan/Hoveddøre. 

Nu begynder bestyrelsen at se på opgaven med nye døre og vinduer. 

Vi har nedsat en følgegruppe på 3 personer til at se på og lave et forslag til afstemning ved et 

ekstraordinært afdelingsmøde. Første møde har vi allerede haft. 

Følgegruppen består af en beboer, en fra bestyrelsen, driftslederen, driftschefen, en projektleder 

fra KAB, samt en ekstern rådgiver. Det er et stort projekt og skal gøres ordentligt, så vi får det helt 

rigtige, både hvad udseendet angår, men også det praktiske omkring 

funktioner/vedligeholdelsesfrit osv.  

Vi forventer, at kunne indkalde til mødet lige før sommerferien. Vi håber at kunne begynde 

udskiftningen i starten af 2021. 

 

Grønne områder: 

Vi vedligeholder, passer og fornyer hele tiden de grønne områder. Det ligger bestyrelsen og 

driften på sinde, at vores grønne områder står velholdt og pæne. Vi bruger tid på at vælge 

beplantning, så vi i videst muligt omfang har noget, som blomstre året rundt i Rosenlunden. 

 

Vi har altid fokus på udsyn, åbenhed og at vedligeholdelsen skal være så let som mulig. 

 

I år skal vi se på bedene foran fælleshuset, der er nogle fyrretræer som har givet op. 

 

Vi tænker at forsætte med Prydkirsebærtræer i de to bede i stedet for fyrretræerne. 

Prydkirsebærtræerne viser sig at blomstre flere gange i løbet af året, og er ved at blive 

Rosenlundens nye varetegn😊 

 

Vores 7 små blomsterkummer kommer der røde Tyrolere, som også er Rosenlundens varetegn, når 

vi kommer ind i maj måned. 

 

Der vil komme nyt sand i sandkassen i uge 14, og man velkommen til, at hente noget af det gamle 

sand, inden den 25. marts 2020, hvis man kan bruge det til haven, eller i fugerne på ens 

flisebelægning. 

 

Vandmålere: 

Det kan nævnes, at vi det første år med vandmålere har sparet ca. 25% vand ift. De foregående  

år, hvilket i kr. og øre svare til ca. kr. 75.000,- som sikkert vil kunne ses i de flestes  

vandregnskab😊 

 

Ud- og Indflytninger: 

Der har været 5 siden sidste nyhedsbrev, så Rosenlunden foresætter den tendens der har været de 

sidste 3 år, hvor vi nu er oppe på 25% udskiftning. Langt de fleste er beboere der er gået bort, eller 

kommet på plejehjem, hvilket stadig viser, at folk ikke bare flytter, fordi de ønsker noget andet. 
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VB’s Hjemmeside/Rosenlundens mail-liste: 

Vallensbæk Boligselskab lancerer en ny hjemmeside i løbet af foråret 2020. Alle afdelinger kommer 

med som undermenuer til en fælles hjemmeside, mere herom i VB nyhedsbrev, som er lige på 

trapperne. 

 

Vi har gjort en indsats for, at være mere digitale og er nu oppe på 62 lejemål på vores mail-liste, 

hvilket jo er superflot. Vi satser på, at vi i løbet af foråret kan få flere på vores liste, så til dem der 

stadig får vores meddelelser i deres postkasse, må i meget gerne meddele Henrik jeres 

mailadresse. Det kan nævnes, at mailadresserne ikke kan ses af andre, eller bliver givet til 3 mand. 

 

Afdelingsmøder 

Der afholdes ordinært afdelingsmøde den 10. september kl. 17:00 i Fælleshuset. 

Hvis I har ønsker om ændringer i lejemålet, som der ikke står noget om i råderetskataloget 

forvejen, eller til husordenen, så skal i skriv et forslag, der kan stemmes ja eller nej til. Lad det bare 

komme bestyrelsen i hænde i løbet af sommeren. 

 

Som skrevet under pkt. Nye vinduer og altan/hoveddøre indkaldes der også til ekstraordinært 

afdelingsmøde kun med dette pkt. på dagsorden, når alle detaljer omkring elementer, samt 

økonomi er på plads. 

 

Ferie: 

Henrik holder ferie i perioden 30/3 – 15/4-20. Firkløverparken vil være her mandag, onsdag og 

fredage i kontortiden, samt sørge for akut opstået opgaver. 

 

 
 

 

STOR forårshilsen 
Bestyrelsen og driften i Rosenlunden. 


