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Vinteren 2019. 

Nyhedsbrev fra afdelingsbestyrelsen og driftslederen. 

 

 

Kære beboer. 

 

Nu er den måske ikke bedste sommer og meget farverige, men våde efterår slut, det er jo lidt 

svært at bedømme entydigt. For nogle har den været god, for andre ikke varm nok og for atter 

andre for våd. Det er nok godt ingen af os kan styre vejret. 

 

Men mange glæder sig i denne tid, for nu står julen igen for døren. Traditioner, minder og hygge 

bliver igen pudset af. De lange lister med opgaver og indkøb bliver lavet i skæret fra 

stearinlyset. Den røde julestjerne bliver købt i massevis og flytter ind i de små danske 

hjem. Det er verdens mest solgte blomstrende stueplante, og alligevel 

ser vi den kun op mod jul. Her hjemme blev den rigtig populær i 

begyndelsen af 1950. Hvert år sælges mere end 100 millioner julestjerner i 

Europa, heraf alene 1,5 millioner i Danmark. Men der er også en anden julestjerne 

som er ældre og betyder endnu mere i de danske hjem. 
 

 

Juletræets top har haft skiftende symboler gennem historien. 

"Se blot storken deroppe," står der i de tidlige udgaver af "Peters Jul". På toppen af juletræet 

sidder en stork i de illustrationer, som hører til de to første udgaver af julefortællingen. Men i den 

tredje udgave har noget ændret sig. I stedet for en stork er juletræet nu pludselig udstyret med en 

stjerne. Senere i begyndelsen af 1900-tallet blev en del juletræer også pyntet med et spir 

fremstillet af farvede eller sølvskinnende glas. Spiret var meget populært i fagforeningskredse og i 

miljøer, hvor man fandt stjernens reference til den kristne tro upassende. 

 

I dag er det mest brugte stykke pynt juletræsstjernen, den fra Georg Jensen, måske 

den store hvide med lys i eller den fra mormor i sølvlameer, som altid sidder lidt 

skævt. Men de alle symbolisere Betlehemsstjernen, som ledte de tre vise mænd til 

stalden, hvor Jesus blev født. 

Den velkende flettede stjerne af 4 strimler papir, er også 

uløseligt bundet til juletræet og blev beskrevet tilbage i Tyskland i 1891. 
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Grundvand/omfangsdræn 

Som tidligere skrevet har Vallensbæk Boligselskab afsat penge til, ar få undersøgt årsagen til de 

sager vi har haft med skimmel uden vandskade. Der er taget gulv op i 4 lejemål, samt gravet op 2 

steder ved en gavl og lavet undersøgelser. Der er kommet en rapport, som bliver behandlet på VB 

møde den 9/12-19, så mere info senere.  

 

Rosenlunden på Facebook 

Som lovet på afdelingsmødet har Katja (RL15) oprettet en lukket gruppe for beboere i 

Rosenlunden på Facebook. Her kan vi dele akutte informationer, billeder og nyheder med 

hinanden. Gruppen hedder "Rosenlunden" og pt. er det Katja, som er administrator. Regler for 

siden er under udarbejdelse. Vi vil meget gerne have alle med i gruppen, så skynd dig ind og vær 

med. 

Spørgsmål til gruppen kan rettes til Katja på kal@kab-bolig.dk 

Informationer fra bestyrelsen og Henrik kommer stadig ud på papir eller mail til de, der ikke er på 

Facebook - så det er blot en ekstra og hurtigere mulighed. 

Pt taler bestyrelsen om, hvordan man vil bruge Facebookgruppen fremadrettet. 

Al kontakt til ejendomskontoret går også fremovere via de nuværende kanaler. 

 

Fokus på husorden 

Reposer. 

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

huske, at man ikke må bruge salt, da det ødelægger metallet, 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 fælles 

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

 

Julelys i Rosenlunden 

Vi har i år valgt, at prøve med et lys juletræ i flagstangen. Vi håber alle beboerne synes det er 

hyggeligt og lyser jo op i en mørk og kold tid. 

Med intet lys uden ledninger, så vær opmærksom på, at fortælle børn og barnlige sjæleat de skal 

passe på ledninger, hvor der er pyntet op med lys. 
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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 fredag 23. december 2019. 

 

Juletræer. 

Afhentning af juletræer sker tirsdag den 21. januar 2020, hvilket giver Jer god tid til at lægge 

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

 

Nyhedsbreve 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. 

 

 

100 % digitale 

Med tanke på at Vallensbæk Boligselskab også vil sende et par nyhedsbreve om året, og vi jo skal 

tilstræbe at være 100 % digitale om nogle år, vil Henrik i løbet af vinteren opsnuse flere mails 

adresser. Dem der har opgivet deres mail til KAB, vil han sætte på listen, så med nyhedsbrevet 

forår 2020 vil de så også modtage nyhedsbreve på mail. 

Samtidig spares der tid og penge, på dyre kopimaskiner og printerpapir. Så må vi ikke glemme at 

det også hjælper på miljøet. 

 

Henriks mail:    Helles mail: 

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

 

 

 
 

 
GLÆDELIG JUL OG ET GODT OG 

LYKKEBRINGEDE NYTÅR  

Fra alle os i bestyrelsen og driften. 
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