
Orienteringsbrev nr. 11 

E/F Rosaparken 
Kære medejer! 

Hermed følger igen lidt vigtige oplysning om hvad der sker og er sket i og omkring vores fælles ejendom 
siden sidst. Corona har betydet nedlukning af mange ting hvilket også har haft indflydelse på 
bestyrelsens aktiviteter. 

Have pavillon: 

I orienteringsbrev 10 skrev vi: 

”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”  

Dette projekt har bestyrelsen besluttet midlertidigt at udskyde.  

Hjemmeside: 

Bestyrelsen arbejder fortsat på oprettelse af en hjemmeside hvor man vil kunne finde oplysninger om 
vores ejendom. Er der nogen af jer medejere der vil give en hjælpende hånd? Så hører bestyrelsen 
gerne fra dig. 

Ventiler: 

Ventilerne i kælderen til såvel, koldt og varmt brugsvand samt centralvarme udskiftes i dagene 21 + 22 
september i tidsrummet kl. 8 – 15. I dette tidsrum vil der være lukket for vandet! Husk at fylde nogle 
gryder/beholdere med vand til husholdning samt toiletbesøg. Der laves opslag i hver opgang til 
påmindelse. 

Da det efterfølgende har vist sig at det pågældende VVS-firma har udstyr til også at kunne udskifte de 
utætte centralvarmeventiler i lejlighederne (2 stk.) uden bekosteligt indgreb i vægkonstruktionen via den 
eksisterende lem, har bestyrelsen besluttet at få disse udskiftet for at sikre, at der ikke skal forefindes 
defekte/utætte ventiler i ejendommen som kan forårsage vandskade. Udskiftning af disse ventiler er en 
udgift den enkelte ejer ellers selv skulle have afholdt som almindelig vedligeholdelse i.h.t. gældende regler. 

Udskiftning af ventilerne i lejlighederne er planlagt udført i oktober med opstart i opgang A mandag den 
19. Det forventes at udskiftningen i alle lejligheder pr. opgang tager en dag, så tirsdag den 20. bliver det 
opgang B osv. Der bliver opsat sedler i hver opgang med oplysning om hvad ejerne skal gøre forud for 
besøg af VVS-firmaet, ligeledes hvis man ikke kan være hjemme den pågældende dag. 

Fibia:  

Som ved mange andre produktaftaler sker der også hos Fibia prisændringer/prisreguleringer. Fibia har 
siden vi indgik aftalen med dem foretaget ændringer i deres opkrævning af den kollektive betaling, som vi 
har været uenige om var foregentlig med den aftale der var indgået. 

Bestyrelsen har nu modtaget tilbud på en ny aftale og besluttet at bilægge striden med Fibia, da tilbuddene 
giver foreningen, jer brugere, nogle forbedrede vilkår både hvad angår priser og produkter. 

Bestyrelsen har besluttet at bibeholde den kollektive foreningsaftale, hvor det kollektive beløb reguleres 
med udgangspunkt i det laveste og billigste internet-produkt. (Tidligere fulgte betalingen mindste TV-
pakken) 

Som udgangspunkt bibeholder man som bruger de pakker man tidligere har valgt, men Fibia fremsender 
et brev til hver enkelt bruger med oplysning om hvilke forbedringer der er lavet, samt priser og produkter 
der kan vælges. 

Altanrækværk - fuger 

Også her har Corona været en stopklods. Vi mangler nogle enkelte priser, men alt er klar til 
beslutningstagning på generalforsamlingen i 2021 med efterfølgende opstart i foråret.  

Som tidligere oplyst vil projektet medføre, at det vil blive nødvendigt med indskud fra hver ejer da 
foreningen ikke råder over det fulde entreprisebeløb. 
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