
Rosenlunden en afdeling under  
 
 

Foråret 2022. 

Nyhedsbrev fra afdelingsbestyrelsen og driften. 

 

Kære beboere. 
 

Så har vi lige sagt farvel til 2021, atter et år præget af Corona restriktioner, utryghed og isolation. 

Bestyrelsen håber at 2022 bliver et mere normalt år, hvor vi kan sludre lidt udenfor, nyde vores lille 

oase og sammen se på forårets bebudernes kommen, med det liv af blomster, insekter, fugle og 

dyr, som viser sig her i Rosenlunden. 

 

Foråret har allerede sendt sine forårsbebuder frem her tidligt i februar, erantis, vintergækker er 

fremme og tulipanernes grønne blade er også begyndt at se frem. 

Her i Rosenlunden vil vi gerne tilbage til de gode gamle dage. Der hvor solen altid skinner, fuglene 

synger og roen er en velsignelse tillige med den gode kop kaffen i hånden. Naboen går forbi og 

der er tid til en hyggesludder. 

 

Nye døre og vinduer: 

Kommunalbestyrelsen godkendte sidst på året, vores budget til nye døre og vinduer. Så nu er vi i 

gang i følgegruppen med at lave et udbudsmateriale, som indeholder vores krav til materiale, låse, 

vinduer osv., så vi kan få gode og sammenlignelige tilbud at vælge imellem, samt flest mulige af 

vores ønsker opfyldt. 

 

Vi i følgegruppen har haft møder den 7/2 og 1/3 og har sidste møde inden vi skal have indhentet 

tilbud ind på projektet den 22/3. 

 

Den 23/2 havde vi en miljørådgiver herude, for at tage prøver i 3 lejemål af de gamle vinduer, for 

at se om de indeholder eventuelt miljøproblematiske stoffer, hvilket vi er sikre på de ikke gør. 

 

Vi i bestyrelsen bestræber os på at holde den tidsplan Byens Byggerådgivning har lavet til os, som 

vi alle har fået for nylig. Vi fik jo første varsling allerede den 15/11-2021. 

 

Malerarbejde: 

I år (maj/juni) er det alle sideplader der skal males. Senest den 15/5-22 skal alle plader være 

afvasket, så det både bliver billigere og samtidigt hurtigere færdigt. De håndlister der trænger, vil 

også blive malet. Det er primært de lyse, som efterfølgende vil få den mørke farve, da mange er 

utilfredse med den fesne grå farve, hvor man ser alt møg på. 

 

De to forskellige grå farver på sidepladerne, forbliver de samme, for dem er der stemt om i 

tidernes morgen. Maleren varsler selv, når vi kommer så langt, så man kan følge med mht. at få 

afvasket sine plader. 



 

Beboernes opgave udenfor ifølge husorden: 

Vi har alle lidt opgaver i løbet af foråret, som vi i fællesskab har besluttet ved vores afdelingsmøder 

igennem årene. 

 

1. sal: Sideplader og håndlister skal vaskes af (i år inden den 15/5), altan og repos skal fremstå 

ryddelige, uden indkøbsvogne osv., samt affald som kan blæse rundt eller spredes af de større 

fugle.  

 

For en god orden skyld, så kan man jo lige nævne for underboen, når man afvasker, så de har en 

chance for at fjerne havemøbler, hyndebokse, krukker osv. 

 

Stuen: Ordne belægning i indgangsområdet, klippe hækken og ordne ukrudt i både hæk og 

belægningen. Ligeledes skal indgangsparti og have fremstår ryddelige. 

 

For alle gælder det at postkassen skal holdes ren og i god stand og afvaskes for alger, minimum 

en gang om året. Er der noget galt med hængsler, ulæselige navneskilte e.l., så henvend jer til 

driften. 

Der kan læses nærmere i Hus- og Vedligeholdelsesorden, som jo er uddelt til alle og den ligger 

også på vores hjemme side. 

 

Sortering af vores affald: 

Vi skal blive bedre til at sortere vores affald. Vi kommer til at betale for at sorterer forkert, enten 

ved at skulle have flere containere eller straffeafgift og denne udgift skal jo hentes i vores husleje.  

 

Vi har i forvejen til gode at få container til tøj og plast - skal deles i hårdt og blødt plast, så vi kan 

sagtens nå at få pladsmangel i affaldsskurene, også uden ekstra container til det vi allerede har nu. 

 

For ikke at give driften ekstra arbejde, så sæt elektronik og stort metal (en gammel cykel e.l.) ved 

materielgården. Batterier skal ligge i en pose og lægges ved ejendomskontoret, eller oven på en 

havecontainer ved storskrald, så klarer driften resten. 

 

Elbiler: 

Ladestander samt ladere er kommet, samt noget info materiale til dem som fremover vil benytte 

det. Der kommer mere info, også på vores hjemmeside, når det hele er på plads, forhåbentlig i 

løbet af marts måned. 

 

I skrivende stund er vi i fuld gang med at få oprettet en tilslutning fra Radius til vores ladestander 

fra Carpow. Der har været næsten 3 mdr. ventetid. Derefter skal vores el-firma lave strømmen 

derfra til standeren, samtidig med den skal støbes. 

 

Der vil efterfølgende blive indkøbt et par skilte, der symbolisere forbeholdt elbiler. Planen er at vi 

tager to p-pladser ved RL 37 der står ud for den nuværende målerboks. Det bliver plads nr. 3 og 4 

set fra blomsterengen. 

Grunden til vi har valgt denne p-plads er, at det er her der er mest plads, så må vi jo se hvor hurtigt 

det går med interessen her i RL for el-biler, men foreløbigt burde det vel dække behovet for en 6-8 

elbiler. 



 

Biodiversitet: 

Der vil i år blive sået samme blanding ved fælleshuset, som de 6 runde bede ovre ved 

vandgrunden, som nogle af vores beboere har lavet. Den var væsentlig kønnere, end den vi lavede 

herfra      men hvad dyreliv angår manglede vores blanding bestemt ikke noget, så insekterne og 

især gråspurvene var vilde med den. Der vil jo også stadig komme lidt op fra den gamle, så mon 

ikke det bliver en smuk forening, af det hele        

 

Vi overvejer stadigvæk andre steder, hvor der kan laves nogen flere områder med vilde blomster 

og vi har da også modtaget henvendelser fra beboere, som gerne vil være med til at lave lidt bede, 

ligesom dem ved vandgrunden. Vi modtager fortsat gerne ideer til områder, hvor det kunne give 

mening at lave mere biodiversitet. 

 

Blomsterkummer: 

Vanen tro vil der i maj måned, blive plantet sommerblomster i vores 7 kummer. Rosenlunden har 

de sidste mange år plantet røde sommer tyroler og vi ser ingen grund til, at lave om på den 

tradition      da de er utrolig flotte og stort set blomstre helt frem til oktober. 

 

Beplantning: 

Som mange sikkert har bemærket, mangler vi nu kun nogle få prydkirsebærtræer, så er vi hele 

vejen rundt i RL, både i bede samt langs det ydre stisystem ved boligerne og er en plan der har 

taget 4 år at få etableret. Træerne er både flotte og blomstrer 2 gange om året og igen godt for 

vores insektliv, ikke mindst bierne. 

 

Legepladsen: 

Den 22/3 får vi udskiftet tværliggeren på vores fugleredegynge, da der ved det årlige 

sikkerhedseftersyn blev konstateret begyndende råd i træet. 

 

Vi får også slebet vores sandkasse og legestativ, samt efterfølgende malet begge dele, når vejret 

tillader det. 

 

Sandkassen: 

Man er velkommen til at tage sand fra sandkassen, frem til midt i april til ens fuger eller have i 

øvrigt. Der kommer nyt sand i sandkassen i uge 16. 

 

Tagrender: 

Vi skal igen i år have renset vores tagrender. Der vil komme besked herom senere, men det bliver 

formentlig til sommer. 

 

Kloakker: 

Vi har i år sat penge af til at få en TV-inspektion af vores kloakker, for at få et overblik over 

hvordan de har det og om der pt. er noget vi skal have set på, da det af erfaring fra andre steder 

kan gå hen og blive en dyr affære, hvis man ikke får kigget kloaksystemet igennem. Vores 

kloaksystem er jo efterhånden over 30 år. Der vil også komme besked herom, når vi planlægger 

det, men bliver formentlig til sommer/efteråret. 

 

 



 

Fælleshuset: 

Wi-fi – der er kommet en trådløs forbindelse. Netværksnavn samt kode kan ses på udstyret i 

bestyrelseslokalet. Den ene forstærker kan flyttes til fælleshuset, så signalet bliver kraftigere. 

 

Ud- og Indflytninger: 

Vi har i år allerede haft 3 flytninger. Vi siger velkommen til vores nye beboere og håber de må 

falde godt til, her i vores lille grønne oase. 

  

 

 
 

 

 

En stor forårshilsen fra 
 

Bestyrelsen og driften  

i Rosenlunden. 

v/Helle Gimlinge 

mail bestyrelsen: heg@kab-bolig.dk 

mail driften: ek-rosenlunden@kab-bolig.dk 

hjemmeside: vallensbækboligselskab.dk  se under Rosenlunden 
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