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Kære Alle 
 
Hermed nyt fra bestyrelsen… denne gang en masse om energipriserne og -for-
bruget samt orientering om bl.a. årets sidste fælles korte arbejdsdag ...  
 
 

Salg og køb af andele  
Lejemålet i nr. 217, 2. blev opsagt pr. 30. juni 2022, hvorefter lejligheden kunne 
sælges som andelslejlighed. Andelen blev solgt via den interne venteliste med 
overtagelse 1. oktober 2022.  
 
Garage 1758 blev samtidig ledig, og er udlejet til andelshavere jfr. ventelisten. 
 
Salget af nr. 217, 2. frigjorde andelen nr. 217, 1. th., som efterfølgende er solgt 
via ejendomsmægler til ekstern køber – også med overtagelse 1. oktober 2022.  
 
Løsning af fælles opgaver på månedlige arbejdsdage i foreningen  
Der har hen over sommersæsonen været gennemført de foreslåede korte ar-
bejdsdage 1. søndag i sommermånederne, hvor der blev opfordret til at yde en 
indsats i bare 2 timer.  
 
Der er blevet hygget, klippet hæk og udført meget andet praktisk arbejde i ha-
ven. 
 
Der er så mange faste fælles opgaver, der kan løses på kort tid i hyggeligt sam-
arbejde – fx lugning, fejning, oprydning, græsslåning, vanding af bede og plan-
ter, pudsning af vinduer og opsamling af blade osv. osv.  
 
Deltagelsen kan fx også bestå i at bage en kage til dagen eller læse for bør-
nene. 
 
Sidste gang i denne sæson bliver søndag den 30. oktober 2022 kl. 10.00, hvor 
sommertiden slutter, og vi bl.a. skal have sat havemøblerne tilbage til vinterop-
bevaring i kælderen under nr. 207.  
 
Mathilde serverer græskarkager til de fremmødte. 
 
Arbejdsdagen den 3. september 2022 
Vi havde en både hyggelig og udbytterig arbejdsdag, med deltagelse af 12 an-
dele (15 beboere). 
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Efter dagens arbejde fremstår de grønne områder virkelig pæne og præsen-
table. Som afslutning på arbejdsdagen var foreningen værter til hyggelig aftens-
mad på Ni-Hau. 
 
Ukrudt har det jo med (hurtigt) at komme igen. Hvis man får lyst til frisk luft og 
lidt arbejde til fællesskabet bedste, er man mere end velkommen til at benytte 
haveredskaberne, der er placeret i kælderen ved nr. 207 og nr. 215. Der er dels 
ukrudt, der pibler frem, men snart ligger der også masser af blade, når løvfaldet 
sætter i gang. Haveaffald kan placeres i den grønne haveaffaldsspand, der står 
på ”trekanten”. Haveaffaldet afhentes hver mandag. 
 
Nyt hegn ved nr. 201 
Det blev besluttet at udskifte hegnet rundt om terrassen ved 201, og det sørgede 
Tomas og Camilla for. Flot arbejde. 
 
Tagrender 
Tagrenderne er igen stoppede/fyldte med mos og også enkelte små vækster. 
Det bevirker, at der ved kraftigt regnvejr sker overløb. Bestyrelsen vil derfor i lig-
hed med sidste år få gennemført en oprensning af samtlige tagrender, når det 
værste løvfald er overstået – formentlig engang sidst i efteråret. 
 
Rotter 
Rudersdal Kommune har lavet en røgprøve på skadedyr (mosegrise/rotter) i 
plænen nederst mod Rundforbivej, og der kom røg op af en af vores riste ved til-
kørselsvejen. Det skyldtes en gammel rørledning fra en bygning på plænen og 
en skjult brønd.   
 
Brønden er nu gravet fri og hævet til niveau, og samtidig har der været opsat rot-
tefælder. Det har tilsyneladende virket, for der er ikke observeret rotter for nylig. 
 
Kim (kommunal rottefænger) har været forbi 20. september 2022, hvor han har 

fjernet fælderne og erklæret os rottefri       Han lukker sag sagen i kommunen. 

 
Altaner 
Konsulentfirmaet Sbsby.dk har haft en forhåndsdialog med Rudersdal Kommune 
og deres udmelding har ændret sig på 3 punkter i forhold til sidste dialog. Nu er 
matteret glas acceptabelt som rækværk, og døren kan også vælges frit, så 
længe alle døre er på en lodret linje. Til gengæld skal tagterrasserne nu have  
samme længde som (en enkelt af) de underliggende altaner. 
 
Sbsby.dk har også leveret et groft overslagsbudget på etablering af tagterrasser 
og skift af tag. Parallelt hermed har altangruppen indhentet tilbud fra leverandø-
rer af facadealtaner.  
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På denne baggrund kan prisen på det samlede projekt estimeres til 15,6 MDKK, 
hvoraf 7,6 MDKK går til udskiftning af taget.  
 
Bestyrelsen har besluttet at udskyde udførelsen af projektet til 2023 grundet støt 
stigende materialepriser og den nuværende usikkerhed på de finansielle marke-
der. Planen er dog stadig at sætte projektet til afstemning på en ekstraordinær 
generalforsamling, når alt er klar til drøftelse.  
 
De samlede udgifter til rådgivning fra sbsby.dk beløber sig til 42.000 DKK, hvil-
ket er under de budgetterede 70.000 DKK. 
 
Kælderdør 
Rudersdal Kommune har svaret på vores byggeanmodning og problematiseret 
risikoen for brandspredning fra opgang 215 til opgang 217, hvis døren placeres i 
gavlen, hvor den var planlagt af hensyn til bedst udnyttelse af kælderarealet.  
 
Bestyrelsen har derfor valgt, at døren placeres der, hvor der allerede er et vin-
due. Dette af hensyn til at anvende den billigste løsning. 
 
Der er indsendt en ny byggeanmodning, som nu er godkendt.  
 
El- og naturgaspriser i voldsom stigning 
Priserne for el og naturgas stiger og stiger – og det påvirker os alle økonomisk – 
såvel enkeltvis som i vores forening.  
 
Vi benytter både el og naturgas (sidstnævnte på fastprisaftale, som fastsættes 
kvartalsvis). 
 
Senest har bestyrelsen fundet det nødvendigt at hæve de enkeltes aconto beta-
ling for varme til det dobbelte af det i forvejen forhøjede beløb. Det vil sige, at vi 
samlet har fået forhøjet aconto indbetalingerne til det 4 dobbelte af, hvad vi be-
talte sidste år på samme tid!  
 
Forhøjelsen er varslet dels på grund af de stigende priser, men også et efter-
slæb i aconto-opkrævningerne som følge af varslingsreglerne, hvor ændringerne 
først kan foretages efter 6 uger. 
 
Naturgas 
Vi benytter naturgas til opvarmning af boligerne og til det varme vand. 
 
Vores forbrug til opvarmning måles individuelt via målerne på radiatorerne. Det 
er derfor muligt for den enkelte at spare ved at skrue ned for 
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indendørstemperaturen til de nu anbefalede 19 grader.  
 
Grundet risiko for fugtskader og eventuel skimmelsvamp, anbefales det at sørge 
for god udluftning et par gange i døgnet Kortere udluftninger påvirker ikke var-
meforbruget væsentlig. Det er først, når vægge og gulve bliver kolde, at der skal 
afsættes ekstra varme. 
 
Besparelser på det varme vand er mere udfordrende, når vi bor i et byggeri, som 
vi gør. Varmtvandssystemet anvender ikke individuel måling af varmtvandsfor-
bruget – derfor fordeles den enkeltes forbrug af varmt vand efter ”haneandele”, 
hvor andelen er en fast størrelse. Der vil være store omkostninger forbundet 
med at etablere individuel forbrugsmåling. 
 
Bestyrelsen vil, for alles skyld bede om, at man begrænser brugen af varmt vand 
så meget som muligt. Fx ved at tænke over, hvor længe badet skal vare, ikke 
lade det varme vand løbe unødigt, skylle opvasken i koldt vand osv. 
 
Tænk på, at udgiften til opvarmning af vandet skal betales af os alle, så vær soli-
darisk.  
 
Udgiften til varmt vand udgør ca. halvdelen af den samlede varmeregning for 
året – så det er IKKE muligt at spare varmeudgiften helt væk ved at undlade at 
tænde for varmeapparaterne. 
 
 
Sådan har priserne for naturgas udviklet sig 
Figuren viser udviklingen i priserne på forsyningspligtprodukter og tilbagefaldsprodukter for 
naturgas.                                                                                 

 
Kilde: Forsyningstilsynet.dk 
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Fjernvarme i 2023? 
Efter sommerens udmeldinger fra kommunen, forventer vi at få tilbud om tilslut-
ning til fjernvarme i løbet af 2023, og bestyrelsen vil selvfølgelig undersøge det 
nøje, når tilbuddet foreligger. 
 
Ejendommens energiforbrug og tilstand skal rapporteres hver 8 år i en lovpligtig 
energimærkning. Dette skal for vores vedkommende ske næste gang i 2023.  
 
Når rapporten foreligger (vi skal betale for den), vil bestyrelsen gennemgå de 
råd, som rapporten indeholder med henblik på flere tiltag, der vil kunne spare på 
vores energiforbrug. 
 
El 
Vi har i foreningen valgt at el-udgifterne til vaskemaskiner, tørretumblere og stry-
geruller skal være en del af boligafgiften. Behageligt for alle og vi slipper for be-
sværlige og tidsrøvende regnskaber. 
 
Men, som det gælder brugen af varmt vand, er denne løsning også afhængig af, 
at vi tænker kollektivt og derfor forsøger at spare mest muligt på strømmen. 
 
Fyld vaskemaskinerne op, når en vask sættes i gang, spar på brug af tørretumb-
lere og strygeruller. Brug så vidt muligt de forskellige muligheder for at hænge 
tøjet til tørre – såvel udendørs som indendørs. 
 
Husk at holde vinduer i kældrene, herunder vaskekældrene lukkede. Vi har fugt-
styret udluftningsventilator, og der bør derfor ikke opstå i fugt i kældrene. 
 
Bestyrelsen har overvejet, om vi skulle slukke noget at vores udendørs belys-
ning for den måde at spare el – men har valgt at lade tryghed og sikkerhed i vin-
termørket gå forud for de marginale besparelser, som slukning af enkelte lamper 
kunne give. 
 
Endnu en vandskade 
Der er sket endnu en vandskade, denne gang i nr. 205 1. tv. som følge af et af-
løbsrør, der var flækket 2 steder i køkkenet i lejligheden på 2. sal. Skaden er 
meldt til foreningens ejendomsforsikring, men der afventes svar. 
 
Hundeluftning i haven 
Husk at samle lorte op, hvis du passer en hund (eller har gæster med hund) og 
tager den med på udearealerne. Det er desværre observeret flere gange, at det 
ikke er sket! 
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Det er ikke i orden at efterlade lorte i græsplænen, hvor vi alle færdes, og de helt 
små børn kravler rundt! 
 
Og så må vi desværre gentage… 
Alt restaffald skal lægges i containerne i lukkede poser – også tømning af aske-
bægre og kattegrus. Skraldemændene er stadig kede af at få det hovedet! 

 
 
 
 
 
 
 
 

PLANLAGTE AKTIVITETER I FORENINGEN 
Kom og vær med til at styrke fællesskabet 

 

• Fællesopgaver på udendørsarealerne søndag 30. oktober 2022 kl. 10.00 – 
12.00 (Bl.a. skal havemøblerne sættes ind) 

• Have/arbejdsdag lørdag den 13. maj 2023 kl. 9.00 

• Fællesopgaver på udendørsarealerne søndag 4. juni 2023 kl. 10.00 -12.00 

• Fællesopgaver på udendørsarealerne søndag 2. juli 2023 kl. 10.00 -12.00 

• Fællesopgaver på udendørsarealerne søndag 6. august 2023 kl. 10.00 -

12.00 


