
Orienteringsbrev nr. 9 

E/F Rosaparken 
Kære medejer! 

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

 

Affaldssortering: 

Det er desværre igen nødvendigt at skulle henstille til jer beboere om at rette jer efter de anvisninger hver 
lejlighed har fået udleveret i forbindelse med håndtering af affald. – Er du i tvivl om rette håndtering så 
henvend dig til bestyrelsen eller www.roskilde.dk og vælg Affald og genbrug'. 

Cykelparkering: 

”I begge cykelrum er der fyldt helt op, flere af cyklerne kan vi se bliver ikke brugt. I bedes fjerne de af jeres 
cykler I ikke benytter fra rummet ind i jeres eget kælderrum, for at skabe mere plads til de der benyttes” 

Ovenstående skrev vi i sidste orienteringsbrev. Da ingen har fjernet nogen cykler, vil bestyrelsen gøre dette 
efter d. 1. marts.  
På alle cykler der befinder sig på matriklen vil der d.1. feb. blive påsat en mærkat, som ejeren af den 
pågældende cykel skal fjerne, så cyklen ikke bliver kørt på KARA. 

Glasforsikring: 

Ejendommens forsikringsdækning er med virkning fra d. 20. januar 2020 blevet udvidet således at skader 
på alt glas i ejendommen er omfattet, ligeledes dækkes skader (brud) på glaskeramiske kogeplader. 
Dækningerne er uden selvrisiko. 

Dette betyder at alle glasruder i vinduer, skydedørsparti, de eftermonterede skydevinduer på altaner samt 
det glas som findes i fastmonterede skabslåger, er dækket. 

De af jer som har tegnet en tillægsdækning for glasskader i forbindelse med jeres indboforsikring kan 
således nu opsige denne dækning og spare ca. 350 kr. på jeres indboforsikring. (prisen kan variere) 

Ejerforeningens præmie er for denne tillægsdækning steget med 68 kr. årligt pr. lejlighed. 

Hjemmeside: 

Bestyrelsen arbejder på oprettelse af en hjemmeside hvor man vil kunne finde oplysninger om vores 
ejendom, så som referater fra generalforsamlinger, forsikringsbetingelser, orienteringsbrev, regnskaber. 

Hvem har ansvar for vedligeholdelse: 

Da flere har spurgt om hvem der er ansvarlig for vedligeholdelse af forskellige ting gives her lidt svar: 

1. Alle flader og alt udenfor lejligheden påhviler det ejerforeningen at vedligeholde. 
2. Alle lodrette installationer i lejlighedernes hulrum påhviler det ejerforeningen at vedligeholde. 
3. Alle vandrette rørinstallationer samt ventiler på disse, udgående fra de lodrette installationer 

påhviler det ejeren af lejligheden at vedligeholde. 
4. Alle radiatorer samt termostatventiler påhviler det ejeren af lejligheden at vedligeholde. 
5. Alle tætningslister samt mekaniske dele på vinduer og skydedør påhviler det ejeren af 

lejligheden at vedligeholde. 
6. Alt der vedrører de eftermonterede altanvinduer påhviler det ejeren af lejligheden at 

vedligeholde. 

 

Alle skjulte rørinstallationer i lejlighederne er omfattet af ejendommens rørskadedækning. MEN skader 
opstået på selve rørinstallationen dækkes IKKE 100% da der foretages afskrivning. Der bliver derfor tale 
om at lejlighedsejeren selv skal betale noget ved skade på vandrette rørinstallationer. Afskrivning på 
rørskader på de lodrette rørinstallationer afholdes af ejerforeningen. 
Opstår der i forbindelse med rørskaden følgeskader på lejlighedens bygningsdele f.eks. gulve, dækkes 
disse skader dog 100%. 

Spørgsmål til ovenstående kan rettes til næstformand Claus Baj-Jensen, CLAUS@BAJ-JENSEN.DK  

vend… 



 

 

 

Trapperum: 

Under trapperne i kælderetagen er der flere steder hensat forskellige genstande som beboerne bedes fjerne 
inden 1. marts. Bestyrelsen vil herefter bortskaffe genstande der ikke er fjernet.  

Undtaget er henstilling af barnevogne samt klapvogne. (se husorden pkt. Barnevogne mm.) 

Altanrækværk: 

Som oplyst på tidligere generalforsamling samt omtalt i orienteringsbrev 8 er udskiftning af altanrækværk 
meget påkrævet, grundet risiko for rustsprængning på småstensbelagte altanelementet og tilbud er under 
indhentning oplyste vi. 

Bestyrelsen har efterfølgende været i dialog med smedefirmaer og sammen med disse kommet frem til en 
alternativ løsning hvor rækværket bliver fastgjort med vinkelbeslag i enderne ind i murværket og med en 
understøtning på midten. Rækværket bliver hævet ca. 13 cm således at dette opfylder krav på 1 meters højde 
fra gulv til overkant af rækværk. På overkanten af betonelementet laves en malet zink / alu afdækning.  

I forbindelse med denne udskiftning af altanrækværk vil alle elastiske fuger både lodret og vandret blive 
eftergået og erstattet med nye hvor dette er påkrævet, også fugerne omkring de eftermonterede altan- 
skydevinduesrammer. 

Elastiske fuger: 

Vi har konstateret skader på de småstensbelagte facadeelementer mod øst, som følge af alvorlige utætheder i 
de elastiske fuger rundt om disse hvor nedbør er trængt ind. Skaderne er desværre så voldsomme, at 
omgående reparationer på de småstensbelagte facadeelementer er påkrævet, da jernarmeringen nogle steder 
er svært skadet af rust så løsnede betonstykker kan falde ned.   

Udover reparation på elementerne skal samtlige fuger udskiftes på ejendommens facade mod øst 
(indgangspartier). Ejendommen er besigtiget af et fugefirma som afgiver tilbud for udskiftning af fuger. Vi er 
blevet rådet til at der monteres afdækningsplade i top af betonelementerne som ved altan rækværk. Priser 
indhentes. 

På kommende generalforsamling d. 2. marts vil der blive vist billeder af skaderne. Der vil senere blive indkaldt 
til ekstraordinær generalforsamling til beslutningstagning af reparation når alle omkostninger til afhjælpning 
kendes. Da vi forventer at dette kan blive dyrt vil der også skulle tages stilling til finansiering af reparationen!  

Generalforsamling: 

Der vil inden længe blive indkaldt til ejerforeningens generalforsamling der afholdes d. 2. marts. Bestyrelsen 
kan ikke nok opfordre alle lejlighedsejere om at møde op og aktivt tage del i de drøftelser som pågår vores 
fælleseje og være medansvarlig i de beslutninger der bliver taget. Med henvisning til foreningens vedtægter 
§ 6, kræver en vedtagelse, at 2/3 af de stemmeberettigede stemmer for. DET ER DERFOR VIGTIGT AT 
KOMME! 
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 1. marts og vil 
blive omdelt på generalforsamlingen, hvis disse ikke når frem inden den skriftlige indkaldelse til medlemmerne 
fremsendes. 

Foto: 

Da flere beboere gerne vil kende og have ansigter på hvem der bor i vores boligblok, vil vi imødekomme dette 
ved at tage et billede af de fremmødte beboere/ejere ved ankomst og registrering til generalforsamlingen.  

Det er naturligvis helt frivilligt om man vil fotograferes. 

Det er efterfølgende tanken at hver beboer/ejer får en liste hvor det fremgår hvor hvem bor i bebyggelsen, om 
listen også skal indeholde telefonnumre samt mailadresser, kan besluttes på generalforsamlingen. Det er ikke 
tanken at denne fotoliste skal figurere andre steder. 

 

 

 

Bestyrelsen januar 2020 


