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Facaderenoveringen

Arbejdet med renovering af facaden mod Sdr. 
Boulevard er desværre blevet forsinket. Primært 
fordi det kølige vejr har drillet både murerne og 
malerne. Dog har vi en forventning om, at arbejdet 
kan afsluttes senest i slutningen af juni. 
Det viste sig hurtigt, at murværk og gesims var ret 
medtaget, og det har kostet en del penge til 
ekstraarbejder. 
El-arbejdet har været uden for entreprisen med 
tømrermester Troels Hansen, og det har vist sig, at 
de gamle installationer har været i meget ringe 
stand. Nu har vi fået skiftet alle ledninger mm., så 
sikkerheden er i orden. Men heller ikke det har 
ikke været helt billigt.
Bestyrelsen synes selv, at det tegner rigtig godt – 
ejendommen får et rigtig pænt ”ansigt” udadtil. 
Også vore erhvervslejere er glade – de har fået 
meget mere lys i lejemålene, og de nye 
vinduespartier giver en bedre isolation af 
lejemålene.

Altaner på hjørnerne

Altan.dk vandt jo udbudsrunden for et par 
måneder siden. Siden er der arbejdet med 
detaljerne i projektet. Vi forventer, at arbejdet med 
opsætningen af de 6 altaner på 2., 3. og 4. sal kan 
påbegyndes efter sommerferien her i 2017. 
Specifikationerne for altanerne er blevet ændret 
lidt siden udbuddet, så altanerne er blevet lidt 
dyrere. I hver lejlighed skal der også flyttes en 

radiator i rummet ud mod hjørnet. Foreningen 
optager et realkreditlån på udgifterne hertil, og så 
betaler de berørte andelshavere af på deres del af 
udgiften i 30 år. 
Prisen for en hjørnealtan bliver lige omkring 
217.000 kr. Det forventes, at alle de berørte 
andelshavere vil låne beløbet via foreningen. Det 
er bestyrelsens foreløbige beregning, at det 
månedlige afdrag for den enkelte andelshaver 
bliver på brutto 1.055 kr., svarende til 905 kr. 
månedligt når rentefradraget i skatten er 
medregnet.

Ny altanrunde i gården

Flere andelshavere har ønsket at få opsat altan 
mod gårdsiden i nogle af de lejligheder, der ikke 
har altan. Bestyrelsen vil derfor tage initiativ til, at 
der laves en ny suppleringsrunde i 2018.
Der vil til efteråret blive orienteret om projektet. 
Efterfølgende vil bestyrelsen så kunne danne sig et 
overblik over, hvor mange altaner, der skal 
opsættes. Desværre er det nok en realitet, at 
altanerne bliver dyrere end i de to første runder, 
dels fordi priserne er steget, dels fordi der ikke 
kan fås samme ”mængderabat” som i første runde, 
men også fordi de eksisterende altaner sidder i 
vejen for arbejdet. 
Arbejdet vil nok igen gå ud over nogle af 
bøgehækkene i gården, men de kan jo reetableres. 
Traditionen tro vil de pågældende andelshavere 
også her kunne låne til betalingen af altanen via 
foreningen.
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Gården og gårdlauget

Gårdlauget har lavet en arbejdsplan for delvis 
renovering af gården. Der er jo allerede foretaget 
en række fornyelser og renovering/vedligehold af 
nedslidte dele af gården, legeredskaber og de 
grønne områder.
I år er der netop blevet opsat flere cykelstativer, 
og der er indkøbt nye møbler til glæde for de 
andelshavere i begge foreninger, som bruger 
gården. Og det er jo mange af børnefamilierne, der 
er de flittigste brugere. De nye møbler har været 
ret dyre, men de skal jo være langtidsholdbare. 
Nogle af de gamle teaktræsbænke og borde, der 
står dernede, er mere end 20 år gamle, men de 
holder stadig fint, fordi der i sin tid blev indkøbt 
kvalitet.

Det store piletræ, der står ud for Skjalm Hvides 
Gade 6 og 8 må desværre lade livet – det er for 
stort og stormtruet. Gårdlauget planter et nyt, 
mindre og langsommere voksende træ.
Men som der også blev orienteret om på 
generalforsamlingen skal gårdlauget nok igen i år 
have et ekstraordinært tilskud fra begge 
andelsforeningerne. Det får de selvfølgelig.

Utætte afløb i badeværelser

Foreningen har i øjeblikket problemer med to 
afløb fra badeværelser, som er utætte. 
Badeværelserne er af ældre dato – fra den tid, hvor 
der ikke var krav om, at der skulle etableres en 
vådrumsmembran. Desværre er der derfor stor 
risiko for fugtskader i bjælker og 
mellemlaget/etageadskillelser, og vand, der løber 
ned til underboerne. 
Vi skal derfor opfordre til, at andelshavere med 
ældre badeværelser holder øje med afløb mm., og 
at de allerhelst får renoveret badeværelserne, så 
det lever op til de nutidige krav. Et renoveret 
badeværelse tæller selvfølgelig med som en 
forbedring.
I skal være særligt opmærksomme på gulv og 
afløb lavet direkte i det gamle terrazzogulv. Det er 
de afløb, som firmaet SEMCO lavede, dengang 
ejendommen fik indlagt fjernvarme. Allerede 
dengang var det en problematisk løsning, som 
flere blikkenslagere ikke ville anbefale. Tjek efter 

om dit bad er et sådant. Og vær i øvrigt 
opmærksom på, at det er andelshaveren, der har 
pligt til at vedligeholde afløbene.
Vægophængte toiletter er jo meget populære. 
Desværre er de ofte ikke særlig 
reparationsvenlige. Så hvis du i forbindelse med 
en renovering får opsat et sådant, skal 
håndværkeren sørge for, at der fx etableres en 
reparationslem i væggen.

Udvalget vedr. andelsværdier

På den ordinære generalforsamling i marts i år 
blev der jo stillet et forslag om at hæve 
andelsværdierne i foreningen til den nuværende 
offentlige vurdering. Bestyrelsen stillede så et 
ændringsforslag om en mindre og langsommere 
stigningstakt. 
Forslagene kom ikke til afstemning, da der blev 
nedsat et udvalg med foreningens revisor Bent 
Bastian som formand. 
Udvalget fik til opgave at kigge på spørgsmålet og 
lave nogle modeller, som det var lettere for 
andelshaverne at tage stilling til. Udvalget har 
holdt sine to første møder, der er planlagt yderlige 
et møde og baggrundsmaterialet fra udvalget er 
blevet uddelt til alle andelshavere.  
Der afholdes ekstraordinær generalforsamling 
onsdag den 21. juni 2017. Til 
generalforsamlingen vil der formentligt blive 
uddelt flere forslag og medfølgende argumentation 
omkring foreningens andelsværdier. Alle 
andelshavere kan stille forslag til 
generalforsamlingen.
Mød op og tag del i debatten – og ikke mindst: 
Vær med til at beslutte!

Airbnb

Bestyrelsen har fået nogle henvendelser fra 
medlemmer, der er lidt generede af Airbnb-lejere i 
foreningen. Det drejer sig om støj fra 
rullekufferter på opgange på alle tider af døgnet. 
Airbnb-lejerne er her jo på ferie, og derfor har de 
en anderledes og lidt mere ”festlig” daglig rytme, 
end hvis de skulle tidligt op og på arbejde. 
Gårdmand Peter har fortsat også noget merarbejde 
med renovationen fra gæsterne. Lad os minde om, 
at det er de andelshaverne, der udlejer, der skal 
sørge for, at deres gæster opfører sig 
uproblematisk. Man kan vel også sige, at det ikke 
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er de andre andelshavere, der både skal bidrage til, 
at der drives en form for hotelvirksomhed i 
foreningen, samt også skal have gener heraf.
Nogle foreninger har vedtaget et forbud mod 
Airbnb og andre former for udlejning, nogle 
foreninger har en ”meldepligt”, så man kan følge 
udlejningsmønsteret i de enkelte lejemål – alt dette 
har bestyrelsen drøftet. Vi melder allerede nu ud, 
at vi indfører den samme regel som 
naboforeningen: At der maksimalt må udlejes i 5 
uger om året. Og at vi vil tage initiativ til en fælles 
drøftelse af spørgsmålet/problemerne med 
Gårdlauget og naboforeningen AB Sigersted. Vi 
vil også tage sagen op på næste ordinære 
generalforsamling.

Skadedyr i lejligheder

Foreningen har desværre fået nogle kedelige 
gæster i nogle af lejlighederne. Et sted har vi et 
angreb af klannere i et køkken. Klannerne drysser 
ned til underboen.
Og et andet sted i foreningen har vi besøg af 
væggelus. For at stoppe væggelusene skal der 
udføres bekæmpelsesarbejde både i de berørte 
lejligheder og i de tilstødende lejligheder så 9 
lejligheder i alt får besøg af bekæmpelsesfirmaet. 

De berørte lejligheder er varslede, og vi håber at 

bekæmpelsen virker efter de første 3 behandlinger. 

Venteliste til ledige lejligheder

Det er efterhånden flere år siden, at der er 
personer fra ventelisten, der har fået en (lille) 
lejlighed i foreningen.
Dette skyldes primært, at der er ”børn af 
nuværende andelshavere”, der søger de (små) 
ledige lejligheder. Og de kommer jo før folk på 
ventelisten i prioriteringsrækkefølgen. (De lidt 
større lejligheder er alle købt af andre 
andelshavere.)
Optimister kan jo stadig skrives op på ventelisten. 
At dømme ud fra ansøgerfeltet til de ledige 
lejligheder skal der en del års anciennitet på listen 
til at komme ind. Bedst blandt ansøgerne p.t. står 
for øvrigt nogle familiemedlemmer, typisk yngre 
søskende, til andelshavere – flere har stået på 
ventelisten mellem 10 og 15 år!

Med venlig hilsen
på vegne af bestyrelsen

Poul Hansen
Formand


