
Orienteringsbrev nr. 6 

E/F Rosaparken 
Kære medejer! 

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

julehygge i december: 

Det var igen i år hyggeligt at mødes med beboerne til gløgg og æbleskiver i festlokalet. Vi kunne dog 
ønske at flere af vore yngre beboere ville afsætte tid til at deltage, da det jo er en god anledning til at 
lære hinanden at kende på! – Bestyrelsen har besluttet at lave et lignende arrangement i år til december.  

Fællesspisning: 

I vinterkvartalet vil der blive inviteret til suppespisning en hverdagsaften, der bliver opsat invitation på 
opslagstavlen i opgangen om nærmere tidspunkt. Vil du give en hånd med det praktiske, kan du kontakte 
Lis Baj-Jensen 2A 2 th. tlf. 51948323 

Fliser foran bygningen: 

Casper har lavet opretning i belægningen ud for den ene afvandingsbrønd, når vejret tillader, vil 
manglende opretning blive lavet. 

Bed belysning: 

Der er indkøbt 2 stk. bedlamper der vil blive opsat i bedet mellem nordlige kældertrappe og indgang A 
når vejret tillader det. 

Vi har desværre måttet udskifte den sidste bed lampe da nogen har beskadiget denne. 

Affaldssortering: 

Renovationsfirmaet har kraftigt henstillet til at man retter sig efter de anvisninger hver lejlighed har fået 
udleveret i forbindelse med brug af containere. Desværre kan det konstateres, at dette ikke er tilfældet! 

Når der henkastes ren papemballage i aviscontainer så husk at rive emballagen i stykker, da store 
papkasser hurtigt vil fylde denne. Bølgepapemballage, flyttekasser må ikke komme i vores containere! 

Der er inden for døråbningen til venstre opsat kasse med ekstra madaffaldsposer samt kasse til brugte 
batterier. 

Rotter: 

Låg til container skal kunne lukkes helt tæt for at undgå rotter. Vi har desværre konstateret tilstedeværelse 
af rotter på vores ejendom. Bestyrelsen har sammen med kommunens rottemand lavet 
afværgeforanstaltninger. – Du kan bidrage, med at holde låg til container lukket. 

Varmemåler: 

Bestyrelsen har haft møde med 2 udbydere og indhentet tilbud på montering af udstyr til måling af 
varmeforbrug i.h.t. EU-regulativ/lovkrav, aftalt på sidst afholdte generalforsamling. Grundet 
ejendommens alder med udførte rørinstallationer, vil der kun kunne foretaget individuelle 
forbrugsmålinger på centralvarmevandet til radiatorer, hvor der ligeledes er begrænsning, da det ikke 
er teknisk muligt at kunne lave en nøjagtig forbrugsmåling på gulvvarmen, grundet dennes konstruktion. 
Afregning af varmeforbruget til gulvvarmen vil derfor ske efter fordelingsnøgle fra det beregnede 
varmeforbrug der fremkommer ved at fratrække summen af målt forbrug i de enkelte lejligheder fra det 
totale varmeforbrug oplyst af fjernvarmeselskabet. 

Måling af forbrug af varmt vand i de enkelte lejligheder vil ligeledes ikke kunne foretages, da der heller 
ikke her, lønsomt, kan etableres individuel måleraflæsning, grundet den eksisterende rørføring.   

Af ovennævnte årsager vil der således ikke kunne laves en 100% korrekt individuel måling af hverken 
centralvarme – eller vandforbrug gældende for hver enkelt lejlighed. 



 

Det er således den samlede bestyrelses vurdering, at der ved opsætning af varmemålere på 
ejendommens radiatorer ikke vil opnås nogen reel besparelse for den enkelte ejer, men nok snarere en 
unødig meromkostning i form af øget udgift til administration samt installation.  

Der vil i forbindelse med monteringen af måleudstyr blive tale om en engangsudgift pr. lejlighed som skal 
betales efter fordelingstal. Har lejligheden håndklædetørrer i stedet for radiator i badeværelset, vil der 
blive en mindre merpris. - Da der er flere betalingsløsninger, vil disse blive oplyst på 
generalforsamlingen. 

Hvis ejerforeningens medlemmer beslutter sig for at der skal monteres målerudstyr i lejlighederne, vil 
bestyrelsen foreslå at dette arbejde er afsluttet således, at den ændrede forbrugsafregning træder i kraft 
pr. 1. januar 2020 

Ovenstående vil blive fremlagt på kommende generalforsamling. Hvis blot et’ medlem ønsker at 
ovenstående målerudstyr skal monteres, vil dette medføre, at alle lejligheder skal have udstyret 
monteret. 

Vedligeholdelsesarbejder. 

Bestyrelsen har indhentet flere tilbud på renovering af asfaltbelægning, omlægning af SF-stens 
belægning på adgangsvej til opgange, udskiftning af vinduerne i trapperummene, udskiftning af 
hoveddørspartier, samt tilbud på udskiftning af rækværket på altanerne.  

Ovenstående arbejder vil indgå i bestyrelsens indstilling til en prioriteringsplan/tidsplan for 
vedligeholdelsesarbejder de kommende år. Planen vil blive forelagt medlemmerne for godkendelse ved 
den kommende generalforsamling. 

Bestyrelsen har dog besluttet at igangsætte en påkrævet reparation af defekt betonmur ved 
kældernedgangstrapper nord og syd, samt efterfølgende maling af beton med epoxy. Ligeledes at 
gelændre begge steder bliver slebet, rustbeskyttet samt malet i samme røde farve. – Der er indhentet 
tilbud. Arbejdet er aftalt udført til foråret. 

Frivilligt arbejde: 

Bestyrelsen har efter det afholdte dialogmøde konkluderet, at tilslutning til afholdelse af en årlig 
arbejdsdag hvor udeblivelse i at deltage skulle koste en ”bøde” ikke vil blive indført. I stedet vil der blive 
opfordret til frivilligt at møde op til en arbejdsdag til udførsel af mindre vedligeholdelsesarbejder.  

Arbejder der vil kræve håndværksmæssige færdigheder, vil blive overdraget professionelle reparatører i 
udbud. 

Opfordring: 

Flere af vore ældre beboere har bedt bestyrelse, i orienteringsbrevet, opfordre til at man holder den gode 
tradition i hævd, at vi beboere hilser på hinanden hår vi mødes på ejendommen -og gerne med et smil! 

Flere distributører har påtalt at nogle af vore medlemmer ikke har opsat navneskilt ved hoveddøren 
ligesom nogle ikke har en duelig ringeklokke. Bestyrelsen opfordrer til at disse mangler bliver afhjulpet. 

Den årlige generalforsamling: 

Medlemmerne bedes reservere aftenen d. 5. marts, da bestyrelsen vil afholde den årlige ordinære 
generalforsamling denne dag. Der vil i den forbindelse blive fremsendt indkaldelse i særskilt post.  

Nyt Bestyrelsesmedlem: 

Da et medlem ikke ønsker at genopstille, vil der blive en ledig plads i bestyrelsen efter generalforsamlingen. 

Vi håber derfor, at en blandt vores medlemmer kunne have lyst til at indtræde i bestyrelsen. Det er dog et 
ønske om, at den pågældende person har fast bopæl i ejendommen, så denne aktivt kan bidrage med 
eventuelle praktiske opgaver. 

 

E/F Rosaparken  

Bestyrelsen januar 2019 

 

 


