
Orienteringsbrev nr. 12 

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 fortsat har haft indflydelse på 
bestyrelsens aktiviteter. 

Affaldssortering: 

Det er rigtig trist, at der i vores orienteringsbrev stadig skal skrives noget om affaldssorteringen. Der er 
desværre stadig nogle beboere som ikke retter sig efter de regler, som gælder for hvad og hvorledes 
man skal komme af med sit affald. Man kan altså ikke bare dumpe hvad som helst ned i de opstillede 
containere. Man SKAL kun dumpe de ting som er vist på fotoet på containeren. Mad og restaffald skal 
være lagt i godkendte poser, som kan lukkes forsvarligt.  

Containerne bliver TØMT, men ikke RENGJORT, for udslip af madrester, som bare ligger og rådner og 
lugter. 

Låget på containere, beregnet til restfald, SKAL altid kunne LUKKE!  

I glas -og metalcontainer må der ikke komme plastposer. 

Corona: 

Bestyrelsen har i hver opgang placeret håndsprit samt køkkenrulle og opfordre alle at gøre brug af disse, 
til hænder og aftørring af dørhåndtag og gelænder, men IKKE det grønne, da det ikke tåler spritten. 

Cykler: 

I cykelrummet er der stadig hensat cykler, hvoraf det tydeligt fremgår, at disse ikke har været benyttet i 
meget lang tid. Disse cykler vil nu blive mærket med et rødt mærke og vil blive fjernet af bestyrelsen, 
såfremt mærket ikke er blevet fjernet af ejer. Ejere opfordres til at hensætte disse cykler i eget 
kælderrum, for at give plads til de cykler  

som jævnligt benyttes. 

Vicevært:  

Ejendommen har ikke tilknyttet nogen vicevært, men bestyrelsen vil gerne kontaktes hvis der 
konstateres mangler eller defekter, som kan vedrøre ejendommen og som en vicevært normalt vil tage 
sig af.  

Håndværker: 

Har man behov for håndværkerhjælp er man frit stillet til selv at vælge denne. Det er dog en betingelse at 
benyttede håndværkere til arbejder hvortil der kræves autorisationer har denne. 

Centraludsugning:  

Det er vores alle sammens store “problembarn” hvor flere har klaget over røglugt samt madlugt der 
trænger ind fra de to udsugningssteder, badeværelse og køkken.  

Udsugningen blev 17/11 ændret til konstant udsugning 24/7, altså konstant undertryk. 

Vi må desværre leve med at udsugningen ikke bliver bedre og minder om, at det er strengt forbudt at 
installere nogen form for mekanisk (med egen motor) udsugning fra badeværelse eller emhætte ! 

parkering: 

Det er et stort ønske hos de carportejere fra nr 13-21, hvor der ud for disse er almindelig parkering, at 
ejerne af de store varebiler, parkerer så tæt på Køgevej som mulig, da flere har besvær med ind/
udkørsel til deres carport. 

Postkasser: 

Alle bedes jævnligt sørge for at tømme deres postkasser, især de af jer som har ønsket at modtage 
reklamer, hvilket bevirker at postkassen ofte er så totalt tilproppet, at der ikke kan afleveres almindelig 
post i denne! - Post Nord har påtalt problemet. 

Man opfordres ligeledes til at tjekke at postkassen bærer tydeligt navn på ejer.  



Ventiler: 

Alle ejendommens afspærringsventiler til både centralvarme og brugsvand (koldt og varmt) i kælderen er 
udskiftet, det samme gælder afspærringsventiler til centralvarmen i de enkelte lejligheder. 

Opstår der behov for at skulle foretage arbejder på lejlighedens vand / varme installation skal man 
benytte ventilerne i kælderen. På alle ventiler er der påsat tydelige sedler som angiver hvad den 
betjener. Lukker man en ventil som betjener enten det kolde eller varme brugsvand, skal man i god tid 
oplyse opgangens beboere herom. 

Fibia: 

Vi har, som alle har fået direkte brev om, indgået en ny aftale med Fibia. Det betyder at foreningsrabatten 
pr. 1/1-2021, bliver ændret fra 129 kr. til 109 kr. Det medfører at fællesudgiften bliver 20 kr. billigere. 

Altanrækværk - elastiske fuger - brøstningsplader: 

Det har været et stort arbejde med at finde, dels den bedste løsning, dels håndværkere til at udføre de 
påkrævede vedligeholdelsesarbejde, vi fra bestyrelsen tidligere har givet oplysninger om.  

I starten var det ikke planen at alle tre arbejder skulle udføres samtidig, men det blev desværre 
efterhånden klart at det var en nødvendighed. Bestyrelsen har nu, efter modtagelse af tilbud fra div. 
håndværkere  den 10. december truffet en endelig beslutning om valg af håndværkere.  

Da skader på ejendommens stenbelagte brøstningsplader viser sig at være meget vanskelig entydigt at 
fastlægge omfanget af, er der på dette arbejde kun blevet afgivet en overslagspris. 

Bestyrelsen vil straks i det nye år holde et møde med håndværkerne, for sammen med dem at 
planlægge de praktiske detaljer. Når bestyrelsen får det endelige årsregnskab fra vores revisor, vil det 
være muligt at vurdere hvormeget den enkelte ejer skal betale som ekstraopkrævning.  

På nuværende tidspunkt vil et forsigtigt bud på, et engangsbeløb være 12.000 -15.000 kr. Desværre er 
dette mere end tidligere skønnet og meldt ud. 

Dette vedligeholdelsesprojekt vil, i en endelig udformning, blive fremlagt til afstemning på kommende 
generalforsamling. Den praktiske afvikling bliver, som følge af Corona, udført i overensstemmelse med 
de regler for forsamling myndighederne fastlægger på det tidspunkt generalforsamlingen afholdes. 

Nye beboer: 

Der er desværre i dette år sket en del dødsfald blandt vores ældre beboer, samt at nogle børnefamilier er 
flyttet fra ejendommen. Det har medført at der er kommet en hel del nye ejere/beboere i ejendommen. Vi 
byder alle nye hjertelig velkommen hertil, idet vi håber alle må blive glade for at være flyttet hertil. 

Vil lige oplyse til jer nye beboere samt minde jer gamle beboere om, at man henstiller til at hilse på 
hinanden når man mødes, og gerne sender et smil. 

Hilsen: 

Dette er årets sidste orienteringsbrev, hvorfor vi fra bestyrelsen gerne vil takke jer alle for jeres hjælp 
med passe på vores ejendom, samt hjælp med at vande vores blomsterkrukker, som ellers uden jer ville 
have lidt en krank skæbne. 

Bestyrelsen ønsker alle en glædelig Jul - samt et godt 
og lykkebringende Nytår. 
Pas godt på jer selv! 


