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Kære alle beboere  
 
Hermed nyt fra bestyrelsen… 

 
Nyt administrationssystem og samlet informationsportal 
Vores administrator startede 1. december 2022 med at anvende Flatcom, som 
er et mere moderne system til styring af foreningens økonomi og information. 
Det betyder en mindre stigning i vores administrationsudgifter (380 kr. pr. må-
ned), men også en bedre arbejdsproces omkring godkendelse af regninger og 
mulighed for at kunne følge med i økonomien. 
 
Endelig vil foreningens dokumenter blive samlet på Flatcom, således at det er let 
for den enkelte andelshaver at finde regnskaber, vedtægter, referater mv. 
 
Valuarvurdering 
Den 10. januar 2023 gennemføres den årlige valuar-gennemgang af ejendom-
men. Gennemgangen skal udføres årligt og danner baggrund for fastsættelsen 
af andelskronen, der skal besluttes ved den kommende generalforsamling. 
 
Bygninger, tekniske installationer, vedligeholdelsesniveau og enkelte lejligheder 
besigtiges - der skal gives adgang til minimum 2 lejligheder. Anders fremviser 
sin, så hvis der er et par andre, der har mulighed den 10. januar 2023 kl. 10:00, 
giv venligst Anders besked. 
 
Tagene  
Der blev fundet et mindre hul i taget over nr. 217, som er blevet udbedret.  
 
Arbejdet med indhentning af tilbud på udskiftning af alle tagene er fortsat i gang. 
 
Tagrenderne 
Vi har aftalt, at rudersdallift.dk kommer og renser vores tagrender i det nye år. 
Der vil ikke blive anvendt køreplader, så vi må regne med mindre skader på 
græsplænen.  
 
Hækkene 
Der er foretaget en kraftig beskæring af de hække, der var blevet meget brede, 
fx ved parkeringspladsen ved nr. 203, hvor det efterhånden var blevet svært at 
parkere i båsen. 
 
Haven og legepladsen 
Vores have og legeplads benyttes stadig ufortrødent af eksterne gæster på trods 
af skiltning om, at området er privat. Bestyrelsen har derfor besluttet, at der 
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forsøges med endnu et tydeligt skilt hængende i en kæde ved begge indgange 
til den store plæne. 
 
Kælderdøren 
Udgangsdøren i kælderen under nr. 213 - 215 er sat i, og vores beboernøgler 
(B-nøgler) passer til låsen. Der mangler tilpasning af niveau i græsplænen uden-
for, hvilket vil blive udført til foråret. 
 
Kældernøgler (B-nøgler) 
Bestyrelsen vil snart købe ekstra B-nøgler, da lageret er ved at være opbrugt. 
Bestyrelsen køber gerne B-nøgler tilbage, hvis nogen har for mange (100 kr. pr. 
stk.). Så kontakt Gitte, hvis du har brug for en ekstra eller vil sælge en B-nøgle. 
 
Energiforbruget  
Kim Kronslev har registreret foreningens energiforbrug siden 2002 og gør det 
fortsat (se figur). 
 
 

 
 
El 
Foreningens forbrug af elektricitet er faldet betydeligt, og det er i overensstem-
melse med alle de tiltag, der er gennemført på el-området i de senere år – indfø-
relse af LED-belysning samt skift af ventilationsanlæg og tørretumblere.  
 
Bestyrelsen vil dog snarest gennemgå alle lyskilder og pærer skiftes til LED, 
hvor dette ikke allerede er sket. Fx skal lysstofrøret på skiltningen tjekkes. 
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Naturgas 
Der kan konstateres en mindre reduktion af gasforbruget. 
 
Bestyrelsen har valgt at gøre et forsøg på at spare naturgas ved at sænke frem-
løbstemperaturen på det varme vand. Det ville kunne spare 5 - 6 % af energifor-
bruget pr. grad, temperaturen blev sat ned.  
 
Det fungerede desværre ikke, idet det har givet anledning til manglende opvarm-
ning i nogle lejligheder i blokkene 201 – 203 samt 205 – 207. Temperaturen blev 
derfor hævet op til det tidligere niveau på 23 grader.  
 
Bestyrelsen har til hensigt at kigge på nye tiltag i 2023 i forhold til forbruget af 
naturgas. 
 
Opfordring - Spar på dit forbrug af varmt vand 
Bestyrelsen vil gerne opfordre alle til at spare på energien og særligt brugen af 
det varme vand, idet det udgør halvdelen af vores naturgasforbrug.  
 
Da vi ikke har individuelle målere på det varme vand, handler det om at ”løfte i 
flok” og gøre sin egen lille indsats for at spare på forbruget – tag fx korte bade 
og skyl opvasken af i koldt vand. 
 
Endnu en opfordring – Undgå skimmelsvamp 
For at undgå skimmelsvamp er anbefalingerne at holde mindst 19 graders 
varme og en maksimal forskel mellem rummenes temperaturer på 5 grader. El-
lers kan der dannes skimmelsvamp som følge af fugt fra madlavning og bade 
mv. Derfor fraråder bestyrelsen, at man i sin spare-iver holder rumtemperaturer 
under 19 grader.  
 
Skimmelsvamp kan sprede sig og erstatningsansvaret påhviler den enkelte be-
boer, der hvor skimmelsvampen er opstået.  
 
Indefrysning af betaling for el- og naturgas 
Der er modtaget et brev fra Ørsted om muligheder for indefrysning og senere af-
drag af gælden mod betaling af renter. Bestyrelsen besluttede, at det ikke er en 
nødvendig eller interessant mulighed, uagtet at priserne er så høje. Foreningen 
kan godt betale regningerne og slippe for de dyre renter. 
 
Affaldssortering 
Der har længe været problemer med vores papaffald, fordi papemballagen  
ikke blive slået eller trampet sammen og derefter heller ikke presset ned i contai-
nerne. Der bliver også ved med at blive fyldt i containerne, selvom det ikke kan 
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være der. Pizzabakker havner også ind imellem i pap-containerne – De skal i 
restaffald!  
 
Her ved juletid kommer der jo ekstra meget pap i omløb og vores pap-containere 
tømmes kun hver anden tirsdag. 
 
Det er nu blevet så slemt, at renovationsarbejderne har nægtet at tømme behol-
derne. Derfor bliver vi i resten af december nødt til at aflevere papaffald på gen-
brugspladsen hver især (se opslagene på hoveddørene).  
 
Der må IKKE fyldes mere i pap-containerne, før de er tømt tirsdag den 27. de-
cember 2022. Ellers er vi lige vidt! 
 
Fremover må der heller IKKE fyldes mere i end til 5 cm under kanten af contai-
nerne. Prøv at presse det hele ned i containerne, så de kan rumme optimalt. 
 
Containeren til madaffald er kommet og dem, der mangler at hente en grøn 
spand til at samle sit madaffald i (de står i kælderen under nr. 207), skal få det 
gjort straks. Desværre er der forsvundet grønne poser i 3 af spandene, så vær 
lige opmærksom på, at der ikke må anvendes andre poser end de udleverede 
grønne fra kommunen. De er skabt til formålet… 
 
Der findes snarest en løsning på bestilling af ekstra lager af grønne poser. 
 
Læs i øvrigt den udmærkede folder om affaldssortering, som der er lagt i de 
grønne indendørs-spande. 
 
Opdateret velkomstbrochure 
Som følge af to handler af andelsboliger i år, er velkomstbrochuren og oversigts-
tegningen opdateret pr. 1. oktober 2022, så nye beboere er blevet grundigt infor-
meret om vores forening. 
 
Den opdaterede version 2022 indeholder nyttig viden for alle beboere, og sen-
des derfor ud til alle igen til almen orientering sammen med denne udgave af 
”Orientering fra bestyrelsen”. (Dog har afsnittet om affaldshåndtering allerede 
brug for en opdatering med hensyn til madaffald – det kommer med i næste ud-

gave      ). 
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Alle ønskes en rigtig glædelig jul og godt nytår. 
 
 
 
 
 
 

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

… og så er det faktisk rigtig hyggeligt… 
 

• Fællesopgaver på udendørsarealerne søndag 26. marts 2023 kl. 10.00, 
hvor bl.a. havemøblerne skal sættes frem. 

• Ordinær generalforsamling 19. april 2023 

• 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 

• Have/arbejdsdag lørdag den 2. september 2023 kl. 9.00 

• Fællesopgaver på udendørsarealerne søndag 29. oktober 2023 kl. 10.00, 
hvor bl.a. havemøblerne skal sættes ind. 


