
Rosenlunden en afdeling under  

Administreres af 

 

Sommer 2019. 

Nyhedsbrev fra afdelingsbestyrelsen og driftslederen. 

 

 

Kære beboer. 

Nu er sommeren på kalenderen begyndt og vi håber vel alle, at sommeren vil vise sig fra en lidt bedre side 

end foråret har gjort. Det vil jo være rart, hvis vi kan nyde vores dejlige Rosenlunden, oasen hvor vi kan 

slappe af og samle energi. 

 

Fokus på husorden 

Ja, samme overskrift som i sidste nyhedsbrev. 

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

postkasser og hunde. 

Drift og bestyrelse har været rundt et par gange i Rosenlunden og kan se, at opfordringen er taget til 

efterretning. Der sker noget her og der, alt er selvfølgelig ikke i mål endnu, men vi har da også tid endnu. 

 

Hækklipning samt ukrudt: 

Dem der skal i gang med at klippe hæk, skal huske at klippe helt ind til flisekant ved belægninger 

samt at højden minimum må være 1,20m og højest 1,80m. Der skal ligeledes renses for ukrudt på 

begge sider af hækken, det giver hækken bedst trivsel. 

Det er samtidigt vigtigt, at man også får fjernet ukrudtet ved indgangen til ens bolig, da det på sigt 

kan ødelægge belægningen og har en ærgerlig tendens til at bredde sig til naboen☺ samt 

området generelt. 

 

Udlån fra ejendomskontoret: 

Man kan forsat låne hækklipper, ørnenæb og højtryksspuler til fliserens på ejendomskontoret, hvor 

Henrik også har havecontainere til udlån. 

Alt hvad vi låner på ejendomskontoret, eller de grønne container til haveaffald i containergården, 

skal hurtigst mulig tilbage igen. Der er mange som har behov for at låne.  

 

Afdelingsmøde 

Husk det er her beslutningerne tages og det gælder for os alle. 

Afdelingsmødet vil i år blive afholdt torsdag den 12. 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 

prisoversigt og/eller argumenter. Forslagene lægges i postkassen ved ejendomskontoret eller hos 

formanden RL 43. 
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Håndlister trapper, Repos, Altaner: 

De vil blive malet i løbet af juli måned. Man vil blive varslet en uges tid før. 

 

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 

 

NY Driftschef 

Vores midlertidige driftschef Bo Møller Espenhain er nu den nye driftschef. Han har ved flere 

lejligheder været os til gavn. Så vi byder Bo velkommen til. 

 

Vis hensyn: 

Nu det er tid til udendørs livet både i haven og på altanen, så er der lige et par emner, som kan 

skabe temmelig megen ufred. 

 

Musik er dejligt, specielt hvis man selv kan vælge hvilken musik og hvornår.  Vis hensyn, gå ind og 

luk døre og vinduer, hvis musikken skal være høj. 

Tale bliver af en eller anden grund mere tydelig om aftenen. Vis hensyn og dæmp stemmerne. 

Grill og duft af mad er fantastisk, men ikke hvis det er som os, ind og op hos naboerne. Vis hensyn 

specielt kul oser meget ved opstart, flyt det så langt væk fra bygningerne som muligt.  

HUSK at det er tilladt at grille. 

 

HUSK også der skal være ro kl 22:00 

 

 

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