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Vinteren 2020. 

Nyhedsbrev fra afdelingsbestyrelsen og driftslederen. 

 

Kære beboer. 

Året i år har for de fleste været noget anderledes, vi har alle lært nye ord. 

Ordet Corona, pandemi og fællessang hver for sig, hvor er mit mundbind 

(som skal over næsen også) har haft og har indflydelse på vores 

dagligdag nu. Men julen står for døren og vi vil ikke have ødelagt 

julehyggen. Vi må finde hyggen og det positive frem, Corona skal ikke 

slå os ud af kurs. Julehygge er duft af gran, bagte småkager, kanel, nelliker og julemad. synet af 

gran og julepynt. Hertil nydes lyden af julesang og salmer. 

Julesange og salmer ja hvordan er det nu. Julesalmer findes i salmebøger fra omkring 1569. 

På repertoiret her i landet er der en del gamle salmer som Grundtvig skrev: Dejlig er den himmel 

blå (1810), Det kimer nu til julefest (1817), Et barn er født i Betlehem (1820). Samt Ingemanns Julen 

har bragt velsignet bud (1839) og Glade jul, dejlige jul (1850). Den første verdslige julesang man 

ved af er Nu det jul igen (fra slut 1700-tallet), som blev brugt til glæde for tyendets børn rundt om 

på de store gårde og herresæder. Som julen bredte sig og borgerskabet 

tog julen til sig, kom der også andre sange til. Peter Fabers Sikken voldsom 

trængsel og alarm (1873), Højt fra træets grønne top (1850). Lorentzens 

Juletræet med sin pynt (1938), Otto Brandenburgs Søren Banjomus (1969), 

MC Einers Jul det cool (1988), Alle tiders julemand m. Pyrus Gi mig guf og gi 

mig godter (1979) Drengene fra angoras Jul i Angora (2004)  

Hver familie har sine traditioner med julepynt, mad og guf samt musik 

 

Velkommen. 

Så har Vallensbæk Boligselskab igen ansat en flexjobs medarbejder på 12 timer ugentligt, som på 

skift primært skal være i Højstrupparken og Rosenlunden. Herfra vil vi sige velkommen igen til 

Martin. 

 

Nogen spørger til en hjemmeside. 

Flere spørger til en hjemmeside, det har vi under Vallensbækboligselskab.dk 

Der står alt det praktiske, som med årene på mystisk vis forsvinder derhjemme, husorden, 

råderetsregler for boligen ude og inde og nyhedsbrevet med de praktiske oplysninger. Der findes 

også dagsordner, samt referater fra bestyrelsesmøder for alle afdelinger og Vallensbæk 

Boligselskab. Det er faktisk blevet en rigtig flot hjemmeside med masser af god info, så kig forbi       

 

 

 

 

 

http://www.google.dk/imgres?q=julebilleder+clipart&hl=da&biw=1272&bih=789&tbm=isch&tbnid=s8j4rI9JfgG7LM:&imgrefurl=http://www.julelege.dk/clipart/julemand/julebilleder/&docid=6QJGOc_4Iw1CzM&imgurl=http://www.julelege.dk/clipart/julemand/julebilleder/C29-16.gif&w=282&h=200&ei=DSHqTrWNJ47vsgaZ34DFBw&zoom=1
http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.prinses.dk/Jule%20engle/engel19.gif&imgrefurl=http://www.prinses.dk/jule_engle.htm&h=300&w=231&tbnid=Lsb-5cqrIro5MM:&zoom=1&docid=nyaVCx8UJQgxMM&ei=5AlDU4r_IenZ4ATXpoFY&tbm=isch&ved=0CNUBEIQcMEQ4ZA&iact=rc&dur=1118&page=12&start=155&ndsp=16
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Fugt og skimmel pletter i boligen.  

Denne side ligger også på vores hjemmeside under praktisk info. 

Nu er tiden kommet, hvor man skal lufte ekstra godt ud, dvs. 3-5 gange om dagen med 

gennemtræk i 5-10 min. Der er en del der døjer med fugt i boligen især i soverum og omkring 

vinduespartierne.  

 

Det er vigtigt, at trækkaneller på vinduet er åbne og at man sætter varme på. 

Samtidig skal man sørge for at rulle persienner, rullegardiner op så fugten ikke ophober sig i 

boligen.  

 

Der vil ofte være kondensvand i bunden af vinduet pga. kulde og varme der mødes og her er det 

vigtigt, at man tørrer det af, så der ikke konstant er fugtigt, da det ellers vil kunne udvikle sig til 

skimmelsvamp.  

 

Dårligt indeklima hænger ofte sammen med beboeradfærd. Her menes, at et lejemål med samme 

lejer i mange år, hvor der ikke har været problemer med fugt, så flytter der andre ind i samme 

lejemål, hvor man et stykke tid efter ser en høj luftfugtighed.  

 

Høj luftfugtighed kan påvirke helbredet, såsom hovedpine, snue, allergi eller tilstoppet næse.     

Her er nogen relevante links med gode råd til de udfordringer, man ofte har med indeklimaet.  

https://www.bolius.dk/10-gode-raad-om-indeklima-16475 

https://www.bolius.dk/10-gode-raad-til-udluftning-om-vinteren-14210 

https://www.bolius.dk/hvordan-undgaar-du-dug-paa-indersiden-af-vinduerne-14307 

https://www.bolius.dk/hvor-hoej-maa-luftfugtigheden-vaere-indendoers-24946 

https://www.bolius.dk/saadan-undgaar-du-skimmelsvamp-i-din-bolig-19393 

 
Her kommer fugten fra 

Den daglige fugtproduktion i kg fra forskellige kilder i en gennemsnitlig husholdning på to voksne og to børn:  

Mennesker (ånding og sved): 3,5 

Tøjtørring (ophængt indendørs): 1,8 

Personlig hygiejne: 1,3 

Madlavning: 0,9 

Opvask: 0,4 

Rengøring af bolig: 0,2 

Planter: 0,2 

Diverse: 0,2 

I alt: 8,5 kg om dagen 

Kilde: ”Fugt i bygninger”, Statens Byggeforskningsinstitut  

https://www.bolius.dk/10-gode-raad-om-indeklima-16475
https://www.bolius.dk/10-gode-raad-til-udluftning-om-vinteren-14210
https://www.bolius.dk/hvordan-undgaar-du-dug-paa-indersiden-af-vinduerne-14307
https://www.bolius.dk/hvor-hoej-maa-luftfugtigheden-vaere-indendoers-24946
https://www.bolius.dk/saadan-undgaar-du-skimmelsvamp-i-din-bolig-19393
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Nye vinduer & døre 2021. 

Følgegruppen og rådgiver afventer lige nu, at vi igen kan indkalde til et afdelingsmøde, da der er 

udarbejdet et max budget, som skal til afstemning inden vi kan komme videre med indhentning af 

tilbud. Grunden til vi ikke sender det ud til urafstemning er, at der sikkert vil være en del spørgsmål 

til projektet, som kræver et fuldt panel af rådgivere, samt en økonomi medarbejder. Lige så snart 

Mette Frederiksen sætter forsamlingsantallet op igen, vil der blive indkaldt til ekstraordinært 

afdelingsmøde omkring døre/vinduer.  

 

Fælleshuset. 

Vores drift og tilsyn af fælleshuset har over tid lagt mærke til, at standarden for aflevering af 

fælleshuset er faldet noget. Det drejer sig især om borde og stole. De skal rengøres inden de 

sættes på plads. Stolene skal stå i 4 stabler med 10 stk. i hver. 

 

Bestyrelsen anmoder derfor om at vi strammer noget op hver især. Det er ikke drift eller tilsyn som 

skal gøre huset helt færdig efter brug. Ellers må vi overveje anden form for rengøring, hvilke vil 

betyde større udgift for den som lejer fælleshuset. 

 

Vedligeholdelseskontoen. 

Der er kommet nye retningslinjer fra KAB vedrørende brug af kontoen.  

Fremover hvis man ikke bruger et malerfirma der er tilknyttet KAB-fællesskabet, skal man selv 

lægge pengene ud, da ejendomskontoret skal kunne lave en rekvisition. Man skal også selv lægge 

pengene ud, hvis man bruger Sadolin i Glostrup, hvor vi jo får en del rabat. Maler man selv, så er 

der ingen ændringer, der bliver ens kasseboner stadig sendt ind til KAB. Hvis i har spørgsmål til 

dette, så kontakt ejendomskontoret. 

 

Tørregård & Vaskeri. 

Juhuu, nu er tørregården igen tilgængelig, via den brik vi fik til vaskeriet. 

Der er nu sat et nyt blødgøringsanlæg op i vaskeriet, det gamle har siddet i 30 år og der skulle 

bruges en del penge på renovering, men det ville ikke give garanti for hvornår der skal skiftes 

nogle andre dele. Det var budget sat til i år og vi kommer til at spare penge fremadrettet på vand, 

El og salt tabs som fællesskabet jo betaler. 

 

Elbiler. 

EL lader til biler. Mod 2030 vil der blive sat mere fokus på dette emne. Vallensbæk boligselskabs 

organistionsbestyrelse, samt de 4 afdelingsbestyrelser er i fuld gang med at se på muligheder. 
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Biodiversitet. 

Der er jo også kommet fokus på dette emne og her i Rosenlunden, vil der naturligvis også være 

plads og rum for vilde blomster til gavn for bier og insekter. Vi mener at der i hvert fald er et par 

steder, hvor det ville kunne lade sig gøre og der er da også allerede nogen af vores beboere der 

brænder for ideen, som har gjort os opmærksomme på dette. Så lad os kigge på det til foråret. 

Fremgangsmåden er jo man finder et eller flere områder der bliver fræset og sår flerårige vilde 

blomster, der får lov at passe sig selv. En gang om året bliver det så klippet ned i en passende 

højde, for så igen året efter at blomstre op. 

 

Fokus på Reposer. 

Nu er tiden også kommet hvor aluminiumreposerne kan blive glatte, og her er det vigtigt at huske 

at man ikke må bruge salt, da det ødelægger alupladen, men derimod vintergrus, det fås i div. 

byggemarkeder. 

Snerydning. 

Alle skal selv rydde sne fra deres hoveddør frem til fælles stierne. For 1. salene 

gælder selvfølgelige at man tager hensyn til sin underbo, når man skraber sneen ud 

fra reposen. Stuelejlighederne tager selvfølgelig hensyn til ikke at skrabe sneen ud 

på fællesgangarealerne og lade det ligge der, når driften først har ryddet sne der.  

 

Julecontainere. 

Der vil i lighed med tidligere år, blive stillet julecontainere op i eller ved 

skraldeskuer mærket gavepapir, som kun bedes brugt til gavepapir samt 

æsker fra julegaver. Containerne bliver sat op onsdag 23. december 2020. 

 

Juletræer. 

Afhentning af juletræer sker tirsdag den 19. januar 2021, hvilket giver Jer god tid til at lægge 

træerne ned ved siden af storskraldscontaineren, og husk uden fod tak, ligesom I plejer☺ 

 

 

Henriks mail:   Helles mail: 

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

 

 

I ønskes alle en varm og glædelig jul. Samt et 

lyst fredfyldt og lykkebringende nytår 
 

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

mailto:ek-rosenlunden@kab-bolig.dk
http://www.google.dk/imgres?q=jul&start=382&num=10&hl=da&tbo=d&biw=1603&bih=744&tbm=isch&tbnid=bCerNr2Hda8OOM:&imgrefurl=http://www.jul.kirkerne.dk/Julemanden-juleglober-med-juleanimationer-Flotte-glober-med-jul.5278.0.html&docid=ZSVgbL6RNxqNwM&imgurl=http://www.jul.kirkerne.dk/uploads/pics/julemand-juleglober-jul-alt-til-julen-06.gif&w=360&h=304&ei=sX7UUL7VAuic0QWAnIGYDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=678&vpy=224&dur=2342&hovh=206&hovw=244&tx=133&ty=129&sig=112807159045582582817&page=10&tbnh=140&tbnw=166&ndsp=43&ved=1t:429,r:13,s:400,i:43
http://www.google.dk/imgres?q=julebilleder+clipart&hl=da&biw=1272&bih=789&tbm=isch&tbnid=8zWBh_y_0T5eMM:&imgrefurl=http://www.juleclipart.dk/&docid=PJ9LsxXMy1SotM&imgurl=http://www.julelege.dk/clipart/snemand.gif&w=70&h=75&ei=DSHqTrWNJ47vsgaZ34DFBw&zoom=1
http://www.google.dk/imgres?q=julegaver&hl=da&gbv=2&biw=1272&bih=789&tbm=isch&tbnid=lo-CzKbJKUaazM:&imgrefurl=http://mariannebh.vgb.no/tag/julegaver/&docid=X2jItfPbHYB4hM&imgurl=http://bilder.vgb.no/20490/4col/img_474ee1cc98fde.jpg&w=410&h=410&ei=wAzpTozkKcfHtAaZ3K22Bw&zoom=1

