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Nyhedsbrev fra afdelingsbestyrelsen og driften. 

Kære beboere. 
 
Så gik det forår, vejret har været som en teenager piges humør. Det ene øjeblik sød og dejlig det næste 
som havheksen Ursula styg og fæl. Sådan er det nordiske vejer og det kan vi jo også godt li’. 
Nu begynder sommeren i Rosenlunden, forhåbentlig med masser af varme, sol og hygge. Regnvejr ønsker 
vi mest til natten, det vand som kommer oven fra koster jo ikke noget. 
 
 

Carpow. 
Vi venter stadig på at få sat ladestander op og tilsluttet strøm. 
Ja her kommer driften og bestyrelsen lidt til kort, derfor ingen undskyldninger og ingen forklaring. 
Vi har nemlig ikke yderligere informationer vi kan give jer nu. 
 
 

Hjertestarter. 
Som mange af jer ved så har vi en hjertestarter, den hænger ved siden af døren til ejendomskontoret. Der 
er eftersyn på den med jævne mellemrum, så den virker. 
Hvis I er så uheldige at I kommer til at skulle assistere ved et hjertestop, så brug endelig hjertestarteren, 
den er ikke svær at bruge. Du bliver guidet igennem processen når der tændes for den, klart og tydeligt. 
 
 

Affald. 
Der skal strammes op på vores affaldssortering, vi skal blive bedre til at sortere og vi er ikke helt i mål 
endnu. Specielt er det vigtigt at alle vores containere kan lukkes, det er der 4 gode grunde til. Ræven er 
kommet tilbage i vores område, det er at inviterer til fest for ræven, når den kan stikke hovedet i skraldet. 
Mågerne, kraverne og skaderne får også en fest når containerne står på klem. Vi får et svineri og en stank 
uden lige. Sidst men ikke mindst, så kan renovationspersonalet nægte at tømme dem hvis ikke lågene kan 
lukkes. 
Så har vi en venlig bemærkning til jer som stiller skrallet uden for hoveddøren, for at tage det med næste 
gang i går, de store fugle elsker det, de er vanvittig nysgerrige og en plasticpose med knude på er ikke 
nogen hindring. Det er bare ikke rart at skulle samle op og det er et irritationsmoment for naboerne. 
 
 

Grønne områder. 
Vi har i de sidste 5 år været igennem de grønne områder, med fornyelse og tilpasning, samt biodiversitet 
ved fælleshuset og er nu ved slutningen for denne gang. 
Som skrevet tidligere, var ikke mange tilfredse med udseende af det nye bed ved fælleshuset, men der må 
have været masse af insekter da der var rigtig mange småfugle i bedet og det er jo det biodiversitet også 
går ud på. Vi vil dog forsøge om vi ikke kan gøre det mere seværdigt, uden at det går ud over det 
væsentlige nemlig at få givet plads til flere forskellige typer kryb og kravl, så andre småfugle og dyr også 
har det godt. 



 

Vi har jo også det lille stykke foran fælleshuset men det blev aldrig rigtig pænt. Dog ville vi gerne blive i 
biodiversitetsuniverset og derfor har vi sat insekthotellet her med bunddække buske til forhåbentlig stor 
glæde for alle de små insekter. 
En lille husker. 
Jer som bor oppe, skal huske at tjekke at blomsterkasser og krukker er sikret i kraftig vind, samt når I 
vander så tjek at I ikke vander ned i hovedet på underboen. 
Jer som bor nede, har en hæk som skal passes, ukrudtet skal fjernes også imellem fliserne i indgangspartiet 
og hækken skal klippes ind så fliserne ud til fællesarealerne er frie. 
 
 

Økonomien kradser. 
I bestyrelsen kan vi se at tingende bliver dyrere, det kan vi nok også i vores privatøkonomi. Der er nu 
kommet vand og varme regnskab og flere har sikkert fået en ubehagelig overraskelse. 
Efter at have undersøgt lidt, kan vi oplyse, at hvis man sænker varmen med 1° kan man spare ca. 5% på 
varmeregningen. 
Når vi sammenligner os med andre afdelinger af samme størrelse og type, så ligger vi pænt, så vi gør det 
generelt rigtig fint. 
 
 

Strømafbrydelser. 
Vi har været udsat for flere strømafbrydelse på det seneste, det er jo ikke det mest heldige her hvor 
sommeren og ferien står for døren. Her er et lille trick til at se hvor meget fryseren har været tøet og om 
man skal være bekymret for det som er i fryseren. 
Stil et bæger med vand ca. 150 ml i fryseren og lad det fryse. Læg en mønt, spændeskive eller lignede på 
det frosne vand, hvis den er sunket mere end halvt nede og frosset igen, vil jeg overveje kraftigt hvad der 
måske bare skal ud. Der er jo nok også en nabo der kan fortælle hvornår og hvor længe der har været 
strømafbrydelse. 
 
 

Døre og vinduer. 
Som det er alle bekende har der været et ekstra afdelingsmøde. Der var et dejligt stort fremmøde, TAK for 
det. 
Her blev projektet gennemgået og der blev svaret på alle de spørgsmål der var – se evt. det medfølgende 
referat. 
Vi er nu i gang med det sidste før vi kan komme i gang, bestyrelsen håber på at samarbejdet imellem 
beboere, håndværkere og drift forløber gnidningsløst, så vi kan være færdige i slutningen af november, 
dette er et håb og ikke et løfte. 
 
 

Referater. 
Bestyrelsens referater ligger på hjemmeside, vallensbækboligselskab.dk Se under Rosenlunden. 
 

En stor varm sommerhilsen fra 
 
Bestyrelsen og driften 
i Rosenlunden. 
v/Helle Gimlinge 
mail bestyrelsen: heg@kab-bolig.dk 
mail driften: ek-rosenlunden@kab-bolig.dk 
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