
Orienteringsbrev nr. 4 

E/F Rosaparken 
Kære medejer! 

Hermed følger igen lidt oplysning om hvad der sker i og omkring vores ejendom.  

 

Ventilation: 

Ventilationsfirmaet Benny Johansen & Sønner A/S, har nu været i lejlighederne og foretaget indregulering 
af udsugning fra badeværelse samt emhætte, dog mangler dette i to lejligheder. 

Inden der holdes afleveringsforretning vil vi bede jer give, os i bestyrelsen, en tilbagemelding på den 
vedlagte seddel og lægge den i postkassen i opgang E, gerne senest onsdag d. 5. september. 

 

Fliser foran bygningen: 

Første etape til løsning af afvanding af vores flisebelægning er afsluttet. Der er nedgravet en 
afvandingskanal samt foretaget terrænregulering langs denne. Vi afventer at se resultatet af dette arbejde 
inden der træffes beslutning om igangsættelse af etape 2. Mellem træerne vil der i oktober blive plantet 2 
stk. buske. De nye lysstandere forventes at blive tilsluttet el-nettet i løbet af uge 35.  

I hjørnet af haven mod Køgevej og Roskilde Vænge er der nu anlagt en Petanque bane til fri afbenyttelse 
for ejendommens beboere. (donation af spillekugler er velkommen). 

 

Trappeopgange/ Indgangspartier: 

For at spare penge blev det ved generalforsamlingen aftalt, at vi ejere i fællesskab selv udførte disse 
malerarbejder! Der er, af frivillig, lavet reparationer efter rådskader på vinduespartierne i trappegangene, 
halvtagene udfor indgangsdørene er ligeledes blevet primet og grundet, klargjorte til maling som skal 
udføres nu inden ”regntiden” begynder. Vi har derfor brug for dine hænder til dette arbejde, der vil komme 
opslag i opgangen!  Indgangspartiet i opgang A er færdigmalet som eksempel. 

 

40-års jubilæum: 

Til oktober kan ejendommen fejre 40-års jubilæum, det syntes vi skal fejres med en fest. Der skal derfor 
samles et festudvalg til at arrangere denne. Fra bestyrelsen vil Hans-Werner og Eva samt Casper være 
tovholdere, men ønsker kraftigt at nogle af jer medejere vil være med i dette udvalg, så kontakt enten 
Hans-Werner på 29645224 eller Casper på 27847592. Hvis du vil bidrage med praktiske ting så giv 
endelig besked. Vi ser frem til en hyggelig og festlig markering af jubilæet. 

 

Dialog aften: 

Som ejer af en lejlighed i ejendommen, Gartnervang 2 A-E, er man også husejer, hvilket indebærer 
involvering i ejendommens vedligeholdelse! Hvad skal der laves, hvad er det nødvendigt at få lavet, 
hvornår skal det laves, hvordan finansieres vedligeholdelsen, men også hvad man kunne have af tanker 
og ideer til at ”Rosaparken” bliver et eftertragtet sted at bo i Roskilde – alt dette vil bestyrelsen gerne høre 
ejernes mening om, hvorfor der her i efteråret vil blive indbudt til en uformel ”dialog aften” hvor der ikke 
skal besluttes noget, men udveksles masser af tanker og ideer. Der vil komme opslag i opgangen! 

 

Affaldssortering: 

E/F Rosaparken er omfattet af kommunens sidste område for etablering af affaldssortering her i sidste 
kvartal af 2018. Der vil tilgå udførlig information til hver enkelt lejlighed. 

Bestyrelsen 27-8-2018 


