
Orienteringsbrev nr. 7 

E/F Rosaparken 
Kære medejer! 

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

Affaldssortering: 

Renovationsfirmaet har igen kraftigt henstillet til at man retter sig efter de anvisninger hver lejlighed har 
fået udleveret i forbindelse med brug af containere. Desværre kan det stadig konstateres, at I brugere ikke 
retter jer efter disse anvisninger og det vil blive dyrt for os alle sammen! 

Det forholder sig nemlig sådan, at man nu forventer, at alle efter en lang indkøringsperiode kan 
affaldssortere og henkaste affaldet korrekt som beskrevet i kommunens udleverede materiale. Sker dette 
ikke, så renovationsfirmaet selv bliver nødsagen til at foretage sortering inden tipning i affaldsrummene 
på ”skraldevognen” indberettes dette til kommunen som derefter fremover vil sende en ”bøde” samt 
regning fra renovationsfirmaet til ejerforeningen. – DET ER IKKE RIMELIGT AT ALLE SKAL BETALE FOR 
ANDRES SLØSERI. 

Bed belysning: 

Det blev sidste gang oplyst at der var indkøbt 2 stk. bedlamper der ville blive opsat i bedet mellem 
nordlige kældertrappe og indgang A når vejret tillod dette. Den manglende opsætning skyldes ikke vejret, 
men at vi flere gange har måttet benytte indkøbte lamper til udskiftning af ødelagte lamper langs fliserne. 

Det er utrolig sørgeligt at der aldrig er nogen som har påtaget sig skylden, når en lampe er ødelagt. Der 
er forsøgsvis opsat en spærre kegle så indkørsel af fremmede biler blev begrænset. Denne kegle skal 
naturligvis sættes på plads igen. Det henstilles til at beboerne som kører ind på flisearialet holder så 
langt til højre som muligt, så åbning af bildøre ikke kan ramme lamperne. 

Campingvogne: 

Der er parkeret 2 campingvogne på parkeringsarealet for enden af carportene mod Køgevej. Nogle 
beboere har overfor et medlem af bestyrelsen udtrykt utilfredshed med dette. Parkering af disse, hvor 
tilladelse er indhentet, er sket i fuld overensstemmelse efter reglerne i ejerforeningens vedtægter, nævnt 
som et punkt i gældende Husorden. Vognene bliver efter aftale fjernet til efteråret. 

Oversigtsforhold: 

I forbindelse med opfriskning af pladsafmærkning med gul farve på parkeringspladserne, har vi tilladt os 
at lave et stopmærke ude på vejen, så parkering af biler på Gartnervang overholder afstanden til vores 
ind/ud kørsel. Dette syntes at blive overholdt, så sikker udkørsel fra vores matrikel nu kan finde sted. 

Fællesspisning: 

I vinterkvartalet vil der igen 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 

Varmemåler: 

Om ikke så længe vil arbejdet med montering af varmemålere på vores radiatorer blive påbegyndt. (se 
orienteringsbrev 6) Der vil i den forbindelse komme yderligere information til alle. 

Plantekrukker: 

I forsommeren blev der indkøbt krukker og planter samt senere udskiftet sø-sten til sorte små 
granitskærver i renderne ved carportgavle og p-plads. Det har pyntet syntes alle. Tak til alle jer 
som ”nipper” og vander. 
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