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E/F Rosaparken 
Kære medejer! 
Hermed følger igen lidt oplysning om hvad der sker og er sket i og omkring vores ejendom.  

 

Affaldssortering: 
Vi må desværre igen kraftigt henstillet til at man retter sig efter de anvisninger hver lejlighed har fået 
udleveret i forbindelse med brug af affaldscontainere. Desværre kan det stadig konstateres, at nogle 
brugere ikke retter sig efter disse anvisninger og det vil blive dyrt for os alle sammen! da vedvarende 
fejlsortering vil medføre ekstraregning (da indkøringstiden for længst er overstået). 
Der må ikke være plastposer fyldt med dåser, dåser skal tømmes ud af plastposen! Det samme gælder for 
glas! 

Bed belysning: 
Vi har nu haft en lang periode uden skader på vores standere, hvilket vi håber vil fortsætte.  

Varmemåler: 
Brunata har nu været hos os alle og monteret varmemålere på radiatorer samt håndklædetørrer. Fra 
1.januar vil den automatiske måling træde i kraft. Det betyder at den nuværende automatiske natsænkning 
på vores centralvarmeanlæg ophører da man fremover selv bestemmer og styrer sin temperatur hele 
døgnet. 

Brunata oplyser at alle monterede varmemålere automatisk bliver nulstillet ved årsskiftet. 

Alle får mulighed for selv at følge med i eget forbrug, hvordan dette kan gøres, vil der blive givet 
orientering om i løbet af januar. Tidspunkt bekendtgøres ved opslag i opgangen. 

Der vil fortsat blive opkrævet aconto varme som hidtil. Først næste år vil den enkelte ejer modtage en 
årsopgørelse af såvel eget målt forbrug som andel i det fælles varmeforbrug ( til gulvvarme i badeværelse 
samt varmt brugsvand). 

Ny Administrator: 
Vor tidligere administrator gennem mange år, Grete Lindsgren, har valgt at gå på pension og har 
overdraget tøjlerne til Mette Evart som nu er vores nye administrator. Mette har kontor i Hersegade 18 
hvor man altid er velkommen. Mette kan træffes for telefoniske henvendelser mandag-torsdag kl. 10 – 13. 
på Tlf. 51 88 88 09          

Ejendomsservice: 
Bestyrelsen har valgt at opsige samarbejdet med Roskilde Ejendomsservice da vi ikke var helt tilfreds 
med deres ydelse. Vi har derfor lavet ny aftale med ISS-ejendomsservice, med opstart 1. februar 2020. 
Prisen er efter indeksregulering tilmed lidt billigere. ISS har også entreprisen hos vores naboejendomme 
hvilket giver nogle fordele for alle parter.  

Fællesspisning:  
I vinterkvartalet vil der igen blive inviteret til suppespisning en hverdagsaften, hvor man får mulighed for 
at lære hinanden at kende. 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. 
Har du ikke prøvet at deltage, så kom og oplev et dejligt samvær med dine medejere.  

Carport laug: 
De af vore beboere der er ejer af en carport har været samlet for at udarbejde nogle regler for ejerskab af 
carportene og har nedsat en styregruppe/tovholdere bestående af: 
Vagn Calmer 2A, 1.tv. – Linda Schandorp Larsen 2B, 1.tv. – Hans-Werner Gartenmann 2B, 2.tv. 

Omkostninger til vedligeholdelse af carportene afholdes alene af carportejerne. Lamper og udgift til 
belysning afholdes fortsat af ejerforeningen. 

Postkasser:  
Vores postkasser inden for hoveddørene er efter lang tro tjeneste blevet meget nedslidte og defekte. 



 

Reservedele kan ikke længere skaffes. Bestyrelsen arbejder derfor på at udskifte disse med nye, opsat det 
samme sted. 

Men uanset gamle eller nye postkasser, så må vi kraftig henstille til, at hver ejer sørger for at tømme 
postkassen flere gange ugentlig, eller få andre til at tømme denne, så vi undgår propfyldte postkasser og post 
der stikker ud (reklamer). Reklamer fylder i dag meget og kræver en tømt postkasse. 

Altanrækværk: 
Udskiftning af altanrækværk vægtes at være meget påkrævet, grundet risiko for rustsprængning på 
altanelementet. Der er allerede sket skade på nogle af facadeelementerne som det er meget vanskeligt at 
udbedre. Tilbud for udskiftning af rækværk er under indhentning. 

Der er nogle steder mellem facadeelement og facademurværk konstateret defekt fugning der kan medføre 
indtrængen af nedbør på altanerne. I forbindelse med udskiftning af altanrækværket vil alle disse defekte fuger 
blive udbedret. 

Når dette arbejde udføres, vil bestyrelsen anbefale, at den enkelte ejer får lavet aftale om at fugerne omkring 
de eftermonterede skydevinduer bliver kontrolleret og hvis defekte bliver udbedret. Denne afhjælpning skal 
den enkelte ejer selv afholde, da disse vinduespartier ikke er en del af fællesejet. 

Yderligere information vil blive givet når der er blevet truffet beslutning om opstart af udskiftning. 

Cykler: 
I begge cykelrum er der fyldt helt op med cykler, flere af cyklerne kan vi se bliver ikke brugt da mange er 
defekte. I bedes derfor fjerne de af jeres cykler der er defekte, eller i ikke jævnligt benytter fra cykelrummet ind 
i jeres eget kælderrum, for at skabe mere plads.  

Fælleseje: 
Vores ejendom er fælleseje for 40 ejere hvoraf de fleste heldigvis selv bor i ejendommen og kan på den måde 
følger med i hvad der sker og rører sig og har kendskab til de andre ejere, og har en interesse i at skabe gode 
rammer for alle som bor her. Bestyrelsen vil derfor opfordre alle til fortsat at hilse på hinanden, og så vidt det 
er muligt at bakke op om de fællesarrangementer der inviteres til. Det er godt at få talt sammen som 
ejere/beboer og ikke kun flygtigt ses når vi mødes til den årlige generalforsamling.  
Det er bestyrelsens ønske, at alle tager medansvar og bidrager efter evne til at ”Rosaparken” vedvarende er 
et eftertragtet sted at bo. ”Rosaparken” er ikke en udlejningsejendom, alt skal vi selv klare, for det meste ved 
hjælp af frivillig arbejdskraft blandt ejerne. Beplantning i kummer, julebelysning- blot for at nævne nogle ting. 

Generalforsamling: 
Der vil som sædvanlig blive afholdt generalforsamling i første kvartal i det nye år (marts). Ønsker man 
ændringer i tidligere vedtagne beslutninger, eller har man forslag til nye tiltag, skal man huske at give skriftlig 
meddelelse herom til bestyrelsen for at det kan komme med til afstemning på kommende generalforsamling.  
Vi opfordrer til at alle stemmeberettigede møder op så forsamlingen er beslutningsdygtig jfr. vedtægterne i 
forbindelse med en eventuel afstemning.  

Hjemmeside: 
Flere af jer ejere har foreslået at der blev lavet et forum hvor man havde mulighed for at læse de notater, 
referater, forsikringsbetingelser, vedtægter, husregler mm. der vedrører vores ejendom. Det syntes vi i 
bestyrelsen kunne være en rigtig god ting at få lavet. Er der nogen af jer der har kendskab til at lave sådan 
noget og kunne tilbyde at hjælpe med at lave et sådant forum, så hører bestyrelsen meget gerne fra dig. 

Festlokale: 
Vi har et rigtig dejligt festlokale som flere af jer er begyndt at benytte hvilket er rigtig dejligt. Bestyrelsen vil 
foreslå at få fikset lokalet lidt op ved at male loftet hvidt samt opsætte nogle lydabsorberende plader i loftet. 
Dette arbejde tænkes udført af os ejere i fællesskab (de af os som magter at deltage) Der indkaldes til 
arbejdsdage senere ved opslag.  

Nytår: 
Årsskiftet er lige om hjørnet, vi henstiller til at man husker selv at fjerne efterladenskaber fra affyret nytårskrudt 
og henviser i øvrigt til vores Husorden. 
 

Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul samt et godt nytår.                                                                            
December 2019 


