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Nyhedsbrev fra afdelingsbestyrelsen og driften. 

 
 
Kære beboere. 
 

 

Så går atter et år på held, vi kan nok ikke klage over sommeren i år med sol og varme. 

Corona har gradvist sluppet sit stramme tag i samfundet, dog skal vi måske alligevel 

også have et par restriktioner her i vinterens løb. Men hver enkelt af os skal huske på at 

tage hensyn til os selv og andre ved at holde afstand. 

 

Nu kan vi trække os tilbage til hver vores lille bolig, hvor vi hygger med vores indendørs sysler. 

Langt de fleste af os hygger med gøremål i stearinlysenes skær, for flere af os begynder de små 

nisser at myldre frem og der tænkes over hvilke farver julen skal have i år. Der skal julepyntes i 

stuen og julebages, julen er jo både for synet, duften og smagen, 

det er en helhedsoplevelse af de gode, for de fleste. Mange skal 

også pynte op udenfor og her har lyset en stor betydning, ja alt 

hvad der kan lyse, glimte og blinke. 

 

Julebag hvad er det? Det er en hyggelig familie tradition for nogen og en pestilens for andre og så 

er det godt julekagerne også kan købes. 

Julesmåkager er af nyre tid, sidste del af 1800-tallet dengang komfuret kom ind i de små hjem og 

der kunne bages en hel plade småkager ad gangen. Peberkagen (Pebernødden) er tilbage fra 

middelalderen og forløberen for brunkagen. Jødekagerne en fin lille småkage kendt fra de jødiske 

bagerier tilbage fra 1700-tallet og heraf stammer navnet, nu bruges de mest til jul. Vaniljekransen 

er lidt yngre men en fast del af julen. Den ældst kende af julens kager er klejnen der har været 

kendt siden middelalderen, da den kunne (bages) koges uden et komfur. Julebollen også kaldt 

Lucia-bolle eller lusse-katte er en tradition tilbage fra 16-1700 tallets Sverige 13 dec., om 

morgenen hvor de unge piger vækkede alle med kaffe og boller. Plumkage eller Plumcake 

stammer fra gamle England, med masser af frugt, nødder og spiritus. Vores Dronning Margrethe 

bruger traditionelt kagen som dessert juleaften. 

Honningkagen bliver første gang beskrevet i dansk historie 1783 i et 

bageri i Christiansfeld, her kom julemandsglansbilledet på til jul. Og senere 

kom kagehuset til, som det kendes i dag. 
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Udluftning i boligen 
Vi har fået mange nye naboer, så vi laver lige en opsummering af tidligere information. Specielt nu 

hvor vi lukker os inde for at holde på varmen. Det er den enkelte lejers opgave at holde øje med 

om der kommer misfarvninger og fjerne det, hvis det kommer. Er det beboerbetinget adfærd, kan 

det blive dyrt for den enkelte lejer. 

 

Skimmelsvampe kommer af fugt og kan gro på både synlige og skjulte bygningsdele, hvis der er 

fugt. Skimmelsvamp kan være usund for mennesker - især personer med allergi og astma. Men 

ikke alle typer er farlige. Det vurderes, at 3-6 % af befolkningen er allergisk overfor skimmelsvamp. 

 

Du skal også holde øje med steder i din bolig, som typisk er sårbare overfor skimmelvækst. Hvis du 

hurtigt griber ind, når du ser tegn på skimmelvækst, kan du undgå, at skimmelsvampen udvikler 

sig. Du bør især holde øje med: Rum med dårlig udluftning og høj fugtbelastning som 

badeværelset, hvor især fugerne omkring badet angribes Rum, hvor store dele af ydervæggene er 

dækket af møbler. Her kan skimmelsvampene vokse på vægge og lofter og bag møbler, skabe og 

reoler. Bag vægbeklædninger kan der gro skimmelsvamp. Løst og bulet tapet kan også være tegn 

på fugt. 

 

Hvordan skal du fjerne skimmelsvamp? 

Ved begyndende angreb af skimmelsvamp skal du selv fjerne skimmelsvampen og forebygge at 

den kommer igen. Dette kan du selv gøre: 

Angrebne overflader, typisk i badeværelset, kan afvaskes med fx indendørs Rodalon eller særligt 

desinfektionsmiddel. Lad det midlet sidde i 20 minutter inden afvaskning. Følg brugsanvisningen 

nøje. 

 

Hvordan kan du forebygge skimmelsvamp? 

Når skimmelsvampene er fjernet, skal du forebygge nye angreb: 

Tør vasketøjet udenfor, hvis du ikke har en tørretumbler. 

Luft ud ved madlavning og når du går i bad. 

Sørg for regelmæssig gennemtræk, gerne flere gange daglig ca. 10 min. ad gangen. 

Sørg for tilstrækkelig ventilation i boligen, hold friskluftventiler i vinduer og i vægge åbne. 

Hold den samme temperatur i alle rum. Kommer temperaturen i et rum under 18 grader, stiger 

risikoen for fugt og skimmelsvamp. 

 

Se i øvrigt Vallensbækboligselskab.dk 

Rosenlundens hjemmeside under praktisk info 

 

Uønskede ”husdyr” 

Der er flere som har sølvfisk og har spurgt til hvad som kan gøres. Dette er 

ikke en opgave for driften. Nu er der så også kommet et nyt skadedyr til 

Danmark, det er ikke farligt for mennesker og hedder skægkræ, men det 

ligner meget sølvfisken. Se linket herunder 

 

https://www.bolius.dk/saadan-faar-du-bugt-med-skaegkrae-i-boligen-91693 

Lægges også på Rosenlundens hjemmeside under praktisk info. 

Vallensbækboligselskab.dk 

https://www.bolius.dk/saadan-faar-du-bugt-med-skaegkrae-i-boligen-91693


 

 

Parkering af vores biler 
I den tid hvor vi kan forvente sne, kan det godt være lidt svært at få 

parkeret korrekt i P-båsene, men med lidt tålmodighed er det muligt. 

Driften vil som altid gøre sit bedste for at holde ryddet for sne. 

Alle ved at når vi krydser Promenadebåndet på Blomsterengen køre vi 

ind i P-zone, det vil sige ingen parkering på vejene, det kan koste en 

bøde. Ydermere kan det kunne koste stenslag på bilen, når der skal 

ryddes sne. 

 

Til orientering er de andre grundejere begyndt at kontakte politiet for ulovlig parkering på 

Blomsterengen og politiet har været her og uddelt bøder. 

 

Ud- og Indflytninger 

Vi har igen i år for 3. år i træk haft over 10 flytninger, helt præcis 15. Primært er det nye beboere, 

som er kommet til, men der har også været to internt der har byttet bolig, samt en internt der har 

fået en større bolig her i Rosenlunden. 

 

Vi ønsker et stort velkommen til de nye beboere og håber I vil falde godt til i vores  

dejlige grønne oase       

 

Fælles haveskur 
Vi har i øjeblikket 2 El scootere holdende og de opladedes der om natten, kommunen har bevilget 

disse til beboer på boende på 1. sal. 

 

I skuret er der også lidt fælles haveredskaber til brug for beboerne, men underligt nok sniger der 

sig altid lidt andre ting/møbler ind i skuret, når sommeren går på hæld       

 

Man bedes venligst fjerne de effekter man har opmagasineret der, eller hvis det skal smides ud, så 

stille det til storskrald, såsom havemøbler, klapstole, osv. så der er fri passage for vores beboere, 

som har en el scooter. På forhånd tak       

 

EL ladestander 
Vi har modtaget vores stander med 2 ladestik fra Carpow. I skrivende stund venter vi på, at vi får 

oprettet en separat tilslutning fra Radius, hvor ventetiden ifl. vores el firma er 6-8 uger ventetid, så 

vi forventer, at i løbet af december at være klar til opladning      mere herom, når det er er opsat. 

 

Nye døre/vinduer 

Vi er så småt startet på næste års projekt. Byens byggerådgivning var herude den 30/11 og fik 

registreret døre/vinduer i 12 boliger og tak til de beboere, der lagde lejlighed til og især dem der 

sagde ja på dagen          

 

Når der hen ad vejen kommer lidt mere info, vil det blive sendt ud til beboerne. Planen er også, at 

der vil blive lavet en pind på vores hjemmeside, så beboerne kan følge med der.  

 

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


 

 

Julecontainere 

Der vil i lighed med tidligere år, blive stillet julecontainere ved vores skraldeskuer mærket 
gavepapir, som kun bedes brugt til gavepapir samt gaveæsker.  
Containerne bliver sat frem torsdag den 23. december. 

 

Juletræer 
Juletræerne bliver afhentet tirsdag den 25/1-2022., så der er god tid til at stille dem ned ved 

containergården. Husk uden juletræsfod tak. 

 

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 el. foran trappen til 1. sal for så at lade det ligge der. 

 

Reposerne 

Nu er tiden også kommet hvor aluminiumsreposerne bliver glatte, og her er det vigtigt at man 

ikke bruger salt, men derimod vintergrus for at skåne pladen. Den købes i div. byggemarkeder. 

 

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       

 

Husk også vi har Rosenlundens FB gruppe. 

 

 

Vi i bestyrelsen og driften vil benytte anledningen til at ønske alle 

Rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 

 

 

 
En stor hilsen 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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