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NYHEDSBREV 5 fra Bestyrelsen i A/B VED KÆRET 
Bestyrelsen holdt møder 17. maj og 12. juni 2017, og drøftede bl.a. 

lysprojektet og ny TV leverandør. 

PROJEKTER 

Sikkerhedsdøre 

Bestyrelsen har besluttet at give alle beboere mulighed for at få hoveddøren udskiftet til en sikkerhedsdør. 

De beboere, der vælger dette, skal selv svare udgiften til denne udskiftning. Der vil komme en orientering 

til alle med de nærmere detaljer omkring døren, prisen og tilmelding til udskiftningen. 

Lysprojekt 

Mødet den 12. juni 2017 var et temamøde om lysprojektet, som generalforsamlingen godkendte i marts 

2017. Bestyrelsen drøftede ønsker, muligheder, opgaver og økonomi.  

Der ønskes nedsat en arbejdsgruppe, som skal færdiggøre planlægningen af hele projektet samt 

gennemførelsen heraf, men Kim har ikke modtaget oplysninger om nogen interesserede medlemmer til 

arbejdsgruppen. 

Belysningen skal forbedres, og der er forskellige muligheder for, hvor der skal udskiftes eller suppleres. 

Bestyrelsen var enige om, at første prioritet er udendørs belysningen, derefter opgange og kældre samt 

vaske- og strygerummene. Således startes med lys på bygningerne og plankeværket. 

Opgange 

Lamper over opgangene (+ to nye på gavlen) skal etableres med LED-lys. De eksisterende lamper over 

opgangene kan godt bygges om, men der kræves en CE-mærkning. Der skal også etableres jordforbindelse. 

Det bliver temmelig dyrt, men nye toldbod-lamper koster også ca. 3.300 kr. pr. stk.  Alle forsøger derfor at 

finde de originale lamper til billigere pris eller lignende alternative lamper. 

Inde i opgangene ønskes også en udskiftning til LED-pærer og separate følere med PIR-sensorer i stedet for 

knap-tryk. De eksisterende relæer skal fjernes. 

Garager 

Lamper over garagerne skal etableres, og der forsøges i første omgang med belysning over 

bestyrelsesmedlemmers garager mellem opgang 213 og 215 (så andre ikke forstyrres). 

Vaskerum 

Der skal nye sensorer i vaskekældrene. 

VI HAR HAFT VANDSKADE 

Det tidligere omtalte stigende vandforbrug viste sig at være et brud på varmtvandsledningen mellem 

blokkene med nr. 209 og nr. 203. Det er meddelt til forsikringen, og udbedringen af bruddet er påbegyndt. 

Det bliver forhåbentligt løst i uge 27, men bruddet skal først lokaliseres præcist, og hvis det er under 

asfalten, kan der gå længere tid. 

NY LEVERANDØR AF TV-KANALER 

Kabel-arbejdet udføres af Dansk Kabel TV med færdiggørelse senest 1. oktober 2017, og de skal have 
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adgang til alle lejligheder for at kontrollere stikledningerne. Alle beboere vil blive adviseret ca. en uge før, 

der ønskes adgang. I forbindelse med kabelarbejdet vil der forekomme kortvarige afbrydelser i dagtimerne. 

Når kabelarbejdet er færdigt, kontaktes alle beboere direkte af YouSee med information om valg af pakke 

mv.  

NYE ANDELSEHAVER/LEJERE 

Ingen. 

NÆSTE BESTYRELSESMØDE 

Bestyrelsen holder møde igen mandag den 10. juli 2017. 

Hilsen Bestyrelsen/suppleanterne 

Kim, Søren, Bo, Peter, Gitte, Tobias og Rose 

Ønsker du Nyhedsbrevet pr. mail? 
Hvis du er interesseret i at få nyhedsbrevene fra bestyrelsen pr. mail fremover, så kan du sende 
en besked/mail til gittelaerkesen@hotmail.com 
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