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Kære beboere.  
 
 
Så må vi nok konstatere at sommeren har forladt disse breddegrader. Kong 
Vinter står for døren, men han har dog et mildt væsen, han har ikke vist 
tænder endnu. 
Grebet om vores økonomi er for mange også strammer, med dertil hørende udfordringer. 
Vi i drift og bestyrelse, skal også nok se på fællesudgifterne og holde dem nede hvis vi kan. 
Men julehyggen skal nu også være der, det luner jo lidt i sjælen, så i år sættes kun lyskæden 
op i flagstangen, den tænder og slukker med gadebelysningen. 
 
En hel del her i bebyggelsen kan nok huske julekortet, ja det er der endnu, men med det et 
julekort og frimærke koster, er det nok på stærkt tilbagetog. 
Illustrerede hilsner til jul kendes tilbage fra 1400-tallet. Det julekort 
vi kender i dag, opstod dog først i England i 1843. Indtil 1871 kunne 
man faktisk slet ikke sende postkort med posten - kun egentlige 
breve. I 1882 kom det første danskproducerede julekort i handlen, 
vores foretrukne motiver var og er børn og nisser. Ca. 70 procent af 
danskerne foretrækker at få et julekort med posten frem for en 
hilsen på f.eks. mail, Facebook eller sms, viser en undersøgelse fra 
Gallup (2017). Lidt overraskende er det, at det særligt er de unge, 
nemlig de 18-34-årige, der foretrækker den gode, gamle julehilsen. I 
denne aldersgruppe svarer hele 79 pct., at de helst vil have et 
julekort med posten. 
 
Elbil ladere 
Fra 1. oktober har det været muligt at lade til den til enhver tid aktuelle strømpris, så man 
følger selv med i hvornår det er billigt at lade. Vi er blevet gjort opmærksom på at 
skiltningen ikke er klar nok i teksten. Dette ændres i det nye år, så det kommer til at 
fremgå, at elbil pladserne er til optankning og kun så længe bilen lader. 
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Tilfredshedsundersøgelse 
Vallensbæk boligselskab lavede en undersøgelse i efteråret som skulle afdække 
tilfredsheden med boligselskabet, afdelingen og driften. 
Den er god med plads til forbedring, derfor indkalder vi til dialogmøde i januar el. februar så 
kan vi sammen finde mulighederne for at optimerer. 
 
Vandskader 

I dette efterår har vi haft en skjult rør skade ved RL 61, som nu er udbedret. 
Tak til Henrik for at være så hurtig og opmærksom. Der løb omkring 500.000 
liter vand direkte i vores dræn. Vi har lige fået kr. 36.500, - retur fra vores 

forsikring på merforbrug af vand, hvilket jo er dejligt      så I denne forbindelse 
fik vi så også syn for at vores omfangsdræn virker. For der har ikke været 

noget at mærke i RL 61, hvor vandskaden var mellem gavlen og varmecentralen. 
Vi har også haft en vandskade på henholdsvis vaskeriet og varmecentralen, men på synlige 
rør, så det er noget nemmere at have med at gøre. 
 
Vindues og døre projektet 
Det er vores opfattelse at det efterhånden glider fremad, men der har været udfordringer 
af teknisk karakter som håndværkerne ikke kunne forudse. De har også udfordringer med at 
få de materialer de skal bruge og sidst men ikke mindst er der jo også mangel på 
håndværker. 
Der har selvfølgelig været lidt snakken om hvornår de er færdig i en lejlighed, men følger 
man tidslinjen i bunden af varslingerne passer det nu nogenlunde. Så kan der jo ske 
ændringer hvis de ikke kan få materialerne. 
Når det er sagt syntes der at være en positiv stemning hos beboerne 
omkring de nye vinduer og døre. Det kan konstateres at der er mere 
tæt nu, og varmen bliver indenfor. Nogle har også oplevet at støj 
udefra er blevet mindre. Så nu skal der luftes ud regelmæssigt, 
udluftning er li med gennemtræk. Der vil ligge en vejledning i hver 
enkelt bolig og på hjemmesiden. Luftkanalerne kan sagtens stå åben 
hele tiden uden at man sidder i blæsevejr som på de gamle vinduer, men dette er ikke 
udluftning nok alene. 
 
Juletræer, gavepapir og æsker 

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 d. 23. december 2022. 

 
Afhentning af juletræer sker tirsdag den 17. januar 2023, hvilket giver jer 
god tid til at lægge træerne ned ved siden af storskraldscontaineren, og 
husk uden fod tak, ligesom I plejer☺ 
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Ud- Og indflytninger 
Vi har i år haft 10 ud- og indflytninger, så et lille fald ift. de øvrige 3 år. De sidste 4 år har vi 
haft 50% udskiftning i afdelingen ift. de 82 lejemål vi er. Mon ikke det stilner lidt af, så vi 

kan komme tilbage på de par flytninger om året, vi plejede at have før i tiden        
 
Affald 
Foran hoveddøren ses med mellemrum husholdningsaffald som står, det er på ingen måde i 
orden, vores ”flyvende rotter” skader, måger og krager er rigtig gode til at prikke hul på 
poser og sprede affaldet, også til gavn for duer og gnaver. 
Nogen udefra bruger vores restaffalds container. Hvis nogen ser dette ske, 
er det helt i orden at sige at det ikke er i orden til dem. Det er nemlig 
vores fælles udgifter der bliver belastet. Dermed vores husleje kroner. 
HUSK hvis den ene restaffaldscontainer er fyld, så er der en mere i de 
fleste rum. 
 
Fodrer fugle og hare 

Det er helt forbudt at fodre fuglene hvad enden man bor oppe og nede, 
rotterne kan sagtens klatre op af husmurene og de er fortrinlige gode gnaver 
og kommer ind hvor de finder mad. Et par rotter bliver til ca. 800 på et år. Så 
lad nu være. Til gengæld koster det 250.000, - eller mere at komme af med 

dem igen, hvis de etablerer sig i vores byggeri. 
De små fugle som vi gerne hvil hjælpe kan faktisk godt finde mad som vintrene har været 
de seneste år. 
Haren spiser ikke det frugt og grønsager som smides på græsplænerne, det er også kun til 
at lokke gnaverne til. 
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