
Orienteringsbrev nr. 1 

E/F Rosaparken 
Kære medejer! 

Du får her lidt oplysning om hvad der arbejdes med i bestyrelsen. Husk at du altid er velkommen til at 
rette forespørgsler eller komme med forslag til bestyrelsen. 
 

Arbejdsdag: 

Den 21. oktober prøvede vi at samle jer medejere til en fælleds arbejdsdag. Opgaven bestod i at fjerne 
afskallet maling på vinduerne i alle trappeopgangene og slibe karmtræet så dette var klar til at blive 
malet. Dette arbejde gik vældig fint da flere af jer var mødt op. I forbindelse med dette arbejde blev vi 
desværre klar over, at der allerede var opstået flere grimme rådskader i karmtræet som krævede et lidt 
større reparationsarbejde som vi valgte at udskyde til foråret. Dette arbejde med efterfølgende 
malerarbejde vil vi selv udføre og laver en ny arbejdsdag. 

Vi som deltog den pågældende lørdag havde det rigtig hyggeligt, både under arbejdet og frokosten samt 
eftermiddagskaffen. 

 

Fibernet: 

Vi har nu alle fået installeret fibernet således, at vi nu kan vælge både TV og Internet opkobling efter eget 
ønske. Nogle af jer oplevede nogle start-besværligheder, men alle som har valt noget er nu opkoblet. Vi 
håber alle er blevet glade for denne nye udbyder. 
Skulle man opleve nogen problemer så er det altid muligt at slukke for den hvide Router på vægen og 
starte den igen efter ca. 1 minut, det kan nogle gange hjælpe, og intet går tabt, alt kører som det er 
indstillet til. I er også stadig velkommen til at spørge Lis Baj-Jensen tlf. 51 94 83 23 om hjælp. 

 

Ventilation: 

I juni aflagde vi alle lejligheder et besøg, for at få et overblik over de problemer der var indberettet 
omkring såvel lugtgener som dårlig udsugning fra køkkenemhætte samt badeværelse. Rust omkring 
altangelænder blev ved samme lejlighed efterset. 

Ved gennemgangen blev der konstateret, at der ofte i forbindelse med renovering af køkkener var 
monteret nye mekaniske emhætter (med egen motor) samt nogle steder i badeværelser en ligeledes 
mekanisk rumudsuger. 

 Mekaniske emhætter og rumudsugere er ulovlige og skaber store problemer hos alle andre, da vores 
ejendom har et centralt udsugningsanlæg for hver opgang. De af jer som har en udsuger med egen 
motor i enten køkken eller badeværelse skal derfor, for egen regning senest 1. april 2018, sørge for at 
fjerne disse. Emhætten der benyttes skal være beregnet for trykstyring dvs. til anlæg med centralsug!  

Det nuværende fælles udsugningsanlæg er fra ejendommens opførelse i 1978 og har ikke været tilknyttet 
en årlig serviceaftale eller renset. Dog er en enkelt blæsermotor samt alle 5 blæserhjul blevet udskiftet for 
ca. 2 år siden. Bestyrelsen har i eftersommeren 2017 kontaktet 2 ventilationsfirmaer som har foretaget 
besigtigelse af anlægget, samt fået oplysninger om de problemer der er blevet indberettet fra jer. På den 
baggrund har vi fået tilbud på de tiltag begge firmaer var enige om skulle iværksættes, for at forbedre 
forholdene. Det omfatter i første omgang, at ejerne fjerner de forkerte emhætter. Herefter skal der 
foretages rensning af aftrækskanaler, udskiftning af gamle udsugningsmotorer i tagrummet, etablering af 
ny teknologi til styring af sugeevne, samt indregulering af denne i alle lejligheder. 

I forbindelse med indkaldelse til næste generalforsamling, vil der blive givet en fyldestgørende information 
omkring udgifter samt finansiering i forbindelse med et beslutningsoplæg. 
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Altan gelænder:  

Der kunne konstateres rustangreb af forskellige grader ved en del af altanerne. Det er pålagt ejerne at 
sørge for at rust elimineres og rækværk vedligeholdes med maling. 

 

Julehygge: 

Vi genoptog den 7. december en gammel tradition som i nogle år har ligget i mølpose, nemlig at invitere til 
fælles julehygge en aften i festlokalet i kælderen. Der blev serveret Gløgg med rom/snaps, hjemmebagte 
æbleskiver samt julebag, julekringle og kaffe, alt sammen i rigelige mængder. Der blev sunget julesange 
og flettet julestjerner – det var rigtig hyggeligt! 

De som ikke havde mulighed for at deltage, kan glæde sig til næste år. 

 

Fællesspisning: 

Da flere i forbindelse med julehyggen har foreslået mulighed for lidt fællesspisning, påtænkes at lave et 
forsøg med et måltid i 2018.   

 

Husorden:   

I tidernes morgen blev der i ejerforeningen vedtaget nogle husregler, som alle har forpligtet sig til at ville 
overholde og som har tjent til, at vi alle kan lide at bo her. Vi fra bestyrelsen syntes at disse regler trænger 
til en opgradering, hvorfor vi til den kommende generalforsamling vil fremlægge forslag til en sådan 
revideret udgave. Har du ønsker/forslag til punkter eller tekst, så send en mail til claus@baj-jensen.dk så 
kommer det med ud sammen med mødeindkaldelsen. 

 

Havemand / Snerydning: 

Bo, vores gode havemand gennem flere år, har valgt at sige op med virkning fra 31. dec. 2017. Det fik vi at 
vide kort før 1. dec. I år. 

En ulykke kommer sjældent alene, for vores egen visevært Jesper, som har sørget for snerydning her på 
ejendommen, har lige fået nyt arbejde, hvorfor han ikke længere kan varetage opgaven med at skulle 
sørge for snerydning samt saltning. Bestyrelsen arbejder på højtryk for hurtigt at finde nogen som kan tage 
over. 

 

Affaldsskur: 

I det nye affaldsskur er der kun mulighed for at aflevere køkkenaffald samt aviser og blade. Alt andet 
affald, så som papemballage samt skadet eller kasseret indbo, skal man selv sørge for at levere på en 
genbrugsplads. 

Kommunen har varslet at der skal foretages øget affaldssortering i løbet af 2018. Vi vil orientere jer så 
snart dette skal ske, samt hvordan dette skal foregå i praksis.  

 

Jul / Nytår: 

Vi henstiller til alle at holde øje med eventuelle ”besøgende” som måske pønser på indbrud her i 
juledagene, hvor flere nok er bortrejst. Vær opmærksom på at alle kælderdøre er lukkede og låst når man 
forlader kælderen.  

Ligeledes opfordre vi alle til at være påpasselige ved affyring af nytårs krudt, samt sørge 
for selv at fjerne efterladenskaber fra fyrværkeri på området! 

 


