
Orienteringsbrev nr. 10 

E/F Rosaparken 
Kære medejer! 

Hermed følger igen lidt oplysning om hvad der sker og er sket i og omkring vores fælles ejendom siden 
sidst. 

Brunata:  

BRUNATA har i henhold til aftale med ejerforeningen fremsendt et aktiveringsbrev med en adgangskode 
som giver den enkelte ejer mulighed for, via en internetforbindelse, at se de oplysninger der er indsamlet 
om forbruget i ens lejlighed. Systemet hedder Brunata WebMon. 

Der vil i juni måneds fællesopkrævning vedr. E/F Rosaparken som vores administrator Mette Evart står 
for, blive opkrævet et ekstra beløb for det antal radiator-målere og røgmeldere som firmaet BRUNATA 
installerede hos jer. 

Hver ejer vil fremover modtage en varmeafregning fra Brunata når året er omme. (er et lovkrav) 

Generalforsamling:  

Mandag d. 2. marts blev der afholdt ordinær generalforsamling med et stort fremmøde samt flere 
fuldmagter fra medlemmer som ikke kunne give møde. Det er glædeligt at så mange udviser interesse og 
medansvar for vores fælleseje. Der er blevet vedtaget tilføjelser samt visse ændringer i vores 
HUSORDEN som er et punkt i ejerforeningens vedtægter. Se vedlagte nu gældende husorden fra marts 
2020. Hvis I bemærker at husordenen har skiftet udseende, er det fordi man har valgt at lave en 
alfabetisk sortering af overskrifterne. 

Cykelparkering: 

Der kan som noget nyt parkeres cykler under halvtaget i den bagerste ”tørregård” for enden af 
ejendommen. (er aflåst, se Tørregårde) 

Tørregårde: 

Begge tørregårde er nu forsynet med en hængelås hvortil man kan benytte sin egen husnøgle 

Affaldssortering: 

Det er desværre blevet et fast punkt i vores orienteringsbreve at skulle henstille til at rette sig efter de 
regler som er gældende i forbindelse med håndtering af affald. – Bestyrelsen har modtaget en mail fra 
kommunen, da nogle fra vores ejendom i april måned har smidt en LAMPE i papircontaineren. Det koster 
foreningen et gebyr på 929 kr. som ”straf” for ukorrekt affaldssortering! 

At blive opkrævet 929 kr. hver gang renovationen konstaterer ukorrekt henkastet affald i containerne vil 
hurtigt dræne foreningens kassebeholdning, hvilket er en urimelig afholdt fællesudgift. Vi skal ALLE være 
mere påpasselig med hvad og hvor vi dumper vores affald så ”dummebøder” ikke opkræves. 

Bølgepapkasser samt andre kasserede brugsgenstande bliver stadig ukorrekt henkastet i containerne til 
RESTAFFALD. Ligeledes fyldes container lige indenfor ”døren” ofte så låg står åben til måger og rotter! 

Bølgepapkasser kan man komme af med i opstillet container på den store P-plads ved Astershjemmet 
eller på kommunens genbrugsplads. 

Parkeringspladser: 

Afmærkningen til parkering af biler mod affaldsskuret bliver ændret således at der skabes plads til endnu en 
bil. – Parkeringsarealet for enden af carporte mod Køgevej/Gartnervang er forbeholdt campingvogne og 
bådtrailere jfr. beslutning på afholdte generalforsamling. 

Beboerne opfordres til at meddele besøgende, at disse helst skal benytte p-pladserne ved husgavlen foran 
carportene så beboerne kan få plads til parkering på pladsen bagved carportene. 

Hjemmeside: 

Bestyrelsen arbejder fortsat på oprettelse af en hjemmeside hvor man vil kunne finde oplysninger om 
vores ejendom. 

 



 

 

Plantekrukker: 

Der er igen i år blevet plantet blomster i krukkerne ved indkørslen til ejendommen, hvor vi håber alle vil 
hjælpe til med, at planterne ikke mangler vand samt nippe visne blomster væk! – Efter forslag fra flere er 
der i år også placeret en mindre blomsterkrukke ved hvert indgangsparti, som beboerne i den pågældende 
opgang opfordres til selv at passe og vande.  

Bænkebord: 

Der bliver efter fleres ønske indkøbt et bænkebord til fri afbenyttelse. Er placeret på fliserne ved syd 
gavlen. Bænkebordet må gerne flyttes, men skal efter brug flyttes tilbage pga. græsslåning. 

Have pavillon: 

Da flere har ønsket en form for afskærmning for blæst og regn, vil vi med frivillig arbejdskraft fra beboerne 
lave en sådan, så pavillon kan benyttes noget mere.  

Vedligeholdelse af ejendommen: 

På nylig afholdt generalforsamling blev det oplyst, at der var nogle vigtige vedligeholdelsesarbejder som 
var påkrævet iværksat snarest. (se beslutningsreferat fra ordinære generalforsamling) 

Det blev oplyst at bestyrelsen indhentede priser på disse arbejder, som herefter skulle danne grundlag for 
bestyrelsens indstilling til beslutningstagning på en indkaldt ekstraordinær generalforsamling. 

 Corona har imidlertid medført at indkaldelse til en sådan ikke har kunnet lade sig gøre. Hvorfor 
bestyrelsen har besluttet at dette i stedet bliver et punkt på næste ordinære generalforsamling den 25. 
marts 2021. 

Udgifterne til afhjælpning af disse påkrævede vedligeholdelsesarbejder (altanrækværk samt alle elastiske 
fuger) har vist sig at være så store, så ejerforeningen ikke råder over det fulde beløb. Det betyder, at det vil 
blive nødvendigt at opkræve et tilskudsbeløb fra hver ejer på skønsmæssigt 6-10.000 kr. Alt dette vil 
naturligvis blive fremlagt til afstemning på generalforsamlingen med yderligere oplysning om økonomien, 
ved indkaldelsen. 

Ventiler: 

Det har desværre vist sig at flere afspærringsventiler på såvel hovedstrengene i kælderen samt i 
lejlighederne er utætte, hvoraf flere ikke kan lukke af for vandet. Det er derfor besluttet at disse snarest 
skal udskiftes. Afspærringsventilerne i lejlighederne kan ikke udskiftes uden et større, meget bekosteligt, 
indgreb i vægkonstruktionen. Derfor er det kun den utætte pakning på disse sædeventiler der bliver 
udskiftet, hvorfor disse ikke længere anbefales benyttet til lukning for vandet til lejlighedens installationer. 

Inden arbejdet påbegyndes vil dette blive varslet ved opslag i hver opgang! (forventes efter sommeren) 

Bliver der efterfølgende behov for at lukke for vandtilførslen til lejligheden skal dette som nu kun ske ved at 
benytte ventilen til opgangens hovedstreng som er placeret i kælderen (der er sedler på disse) - Inden 
dette gøres, skal lukning af vandtilførslen varsles dagen før ved opsætning af seddel på opslagstavle ved 
postkasser i den berørte opgang.  

Er der tale om en akut lukning af vandet, skal der ligeledes opsættes en seddel til orientering med 
tidspunkt for hvornår lukning og genåbning har fundet sted. Dette da både vaskemaskiner og 
opvaskemaskiner, hos andre beboer i opgangen, kan være i gang med at vaske når vandtilførslen lukkes! 

Cykler: 

De cykler bestyrelsen har fjernet (se orienteringsskrivelse nr. 9) og sat midlertidigt i depot vil nu endeligt 
blive kørt væk. 
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