
Referat. Møde afdelingsbestyrelsen & Lejerklubben 28-30 d. 15. jan.
Ejendomskontoret kl. 19:00 - 21:00

Deltagere:
Lasse, Ole. bestyrelsen. afd. 28-30.

Henrik, Lisbeth. Lejerklubben. 28-30
Referent: Lasse

• Ingen opfølgning fra sidst.
• Lejerklubben 28-30 afholder generalforsamling 18. marts. 

• Afdelingen stiller festlokalet til rådighed for arrangementet såfremt det er ledigt. 
Lasse følger op..

• Samarbejde med LLO/kollektiv.
• Ole fra afdelingensbestyrelsen har haft et møde med LLO’s sekretariatschef 

omkring hvorledes de kan hjælpe beboere og bestyrelse her i afd. 28-30. Prisen 
vil være 19,75 kr. pr. måned pr. lejemål (betales af den enkelte lejer) ved en 
kollektiv indmeldelse som pt. er eneste mulighed hvis der skal etableres et 
samarbejde mellem LLO og Afd 28-30. 

• Lejerklubben har møde med Kurt fra LLO d. 16. jan. for at drøfte et kommende 
samarbejde. Der arbejdes på at få Kurt ud til et informationsmøde med 
afdelingsbestyrelsen og Lejerklubbestyrelsen snarest. Det er en forudsætning for 
en kollektiv indmeldelse af afdelingen at afdelingsbestyrelsen kan godkende dette 
samt at det besluttes ved stemmeflertal på et afdelingsmøde.

• Betaling for medlemskabet vil være hensigtsmæssig at opkræve via huslejen men 
her spænder AAB ben. Der arbejdes på en løsning så det kan lade sig gøre 
alligevel.

• Der er pt. 2 kollektivt indmeldte AAB afdelinger.
• Det foreslås at få LLO ud til afd. mødet for at sælge ideen til beboerne også. Dette 

giver også mulighed for at alle fremmødte kan stille spørgsmål direkte til LLO 
inden en evt. afstemning.

• Aktuelle problemstillinger.
• Der arbejdes fra afdelingsbestyrelsens side på at finde en god leverandør på 

service af vores nye ventilationsanlæg.
Med hensyn til problematikken omkring at afbryde ventilationen ved varsel oma at 
gå indendøre og lukke døre/vinduer og slukke ventilationen har ejendomskontoret 
og bestyrelsen udarbejdet en måde hvorpå dette kan lade sig gøre relativt nemt.   

• Afdelingsbestyrelsen er stadig meget opmærksomme på at få løst alle 
problematikkerne omkring ventilationen.

• Det nævnes fra Lejerklubben at vandet nu er MEGET varmt i hanerne. Dette 
forklares med at man her under konstruktionen også skal sikre at de fjerneste 
lejemål også har krav på en vis temperatur. Derfor en høj fremløbstemperatur. 
Temperaturen justeres løbende eftersom kælderarbejderne afsluttes.

• Problematikken omkring tryktabel i varmeanlægget lægges i bero da tabet nu 
næsten er minimalt. Vi afventer byggeriets afslutning af kældrene for herefter at 
vurdere situationen. Vi kan heller ikke udføre flere undersøgelser uden at slukke 
for varmen i flere dage og dette kan ikke forsvares i vinterhalvåret. Lejerklubben 
stiller spørgsmål til hvem som skal dække tabet økonomisk. Svaret lyder fra 
Lasse at vi må afvente sagens afslutning samt opgørelsen Ista før vi kan drage 
nogen konklusioner.
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• I følge byggesagen bliver fejl/mangler udført i umiddelbar forlængelse af 
renoveringen i de enkelte lejemål. Det nævnes at dog at bare fordi en beboer 
udfylder en fejl/mangelliste er det ikke ens betydende med at det er byggeriet der 
skal udbedre alle punkterne. Det er aftalt at beboerne i nogen tilfælder selv skal 
udføre reparationerne (eks. malerreparationer) og i andre tilfælde er det 
afdelingen. Det vigtigste er dog at INGEN beboere kommer til at hæfte for 
forringelser forårsaget af byggeriet ved fraflytning.                                      
Afdelingen arbejder på at udsende en ny fejlmangelliste som gennemgåes med 
en fra ejendomskontoret eller bestyrelsen. Dette er for at følge op på graverende 
fejl som ikke er blevet udført samt at sikre at den enkelte beboer ikke kommer til 
at hæfte for nogen forringelser ved fraflytning.                                                    
DET ER IKKE NOGEN GARANTI FOR AT FÅ NOGET UDFØRT MAN IKKE ER 
TILFREDS MED.                                                                                         
Nærmere info om dette udsendes når det er klar.

• Der afholdes møde med Kim fra Fællesklubben for at drøfte klubbernes fremtid og 
hvordan vi får dem op at køre igen.

• På Lejerklubbens henvendelse om de kugleventiler der er brugt i vores kældre 
kan siges at problematikken er forelagt byggesagen og at afdelingen også selv er  
ved at undersøge om der skulle være benyttet “ikke godkendte” dele under 
byggesagen.

• Referater fra 2006 - 2008.
• Afdelingsbestyrelsen har forgæves forsøgt at fremskaffe referaterne fra afd. 

møderne fra 2006 og 2008 hvor helhedsplanen blev vedtaget. Dette er nogle 
Lejerklubben efterspørger i deres kamp for at finde ud af om de varslede 
huslejestigninger er i tråd med det der blev oplyst som grundlag for renoveringen. 
Der arbejdes stadig på at finde materiale fra disse 2 år. Herunder de omtalte 
referater.

• Helhedsplanen/byggesagen.
• Lisbeth nævner at de varslede huslejestigninger ligger på op mod 30-35% og at 

dette ikke er i tråd med det der blev lovet da helhedsplanen blev vedtaget. Dertil 
kommer at vi heller ikke har fået alt det vi blev lovet.                                           
Det helhedsplanen bl.a. blev solgt på var at hvis vi ikke accepterede og stemte 
“ja” ville det blive endnu dyrere da mange af vores installationer stod for at skulle 
udskiftes i en nær fremtid alligevel.

• Lejerklubben er ved at lave en liste over ting de mener er blevet lovet og som ikke 
er blevet leveret. (herunder individuelle vandmålere, spots i lofter i badeværelse, 
indbygget spejl, underskabe under håndvaske, maling af synlige rør, inddragelse 
af garderobeskab mm.) Denne liste vil blive forelagt AAB inden afdelingsmødet så 
de har en mulighed for at fremskaffe brugbare svar til mødet. 

• Omkring overskridelse af budgetter siger AAB byggetekniske leder på projektet 
Asger: Byggesagen har en overskridelse på ca. 36,4 mio, kr. dels forårsaget af 
tomgangslejemål til bl.a. genhusning hvilket udgør ca. 16 mio. kr. og dels af 
indexreguleringer som udgør 11,4 mio. kr. Øvrige er bl.a. asbest- og blysanering 
samt olieforurening. Der er her kun et sted at sende regningen. Nemlig til 
bygherre som jo er os beboere.
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• Perioden med betydelig nedsat vaskerikapacitet er næsten over. Efter weekenden 
i uge 3 vil der være 2-3 vaskeriet åbent byggetiden ud. Problemerne med det 
eneste åbne vaskeri i julen ramte desværre hårdt. Årsagen var en kombination af 
hærværk og uheldige omstændigheder.

• Det er afdelingsbestyrelsen vurdering at kælderrenoveringen kører fornuftigt 
fremad. Der har dog været flere problemer med nøgler, tilbageflytning af folks 
personlige effekter osv.                                                                                  
Afdelingen udnytter kælderlukningerne til at gennemgå vores kældre for fejl og 
mangler. Derudover gennemgåes vores elinstallationer for at sikre at de er lovlige 
og i forsvarlig stand. Derudover fjernes alle stikkontakter i bi-lejemålene da det 
alligevel ikke er tilladt at benytte rummene til ophold samt at tilslutte nogen former 
for brugsgenstande. Det er afdelingens ansvar at sørge for lys i disse rum. Hvis 
der er problemer med lyset i rummene bedes lejerne henvende sig på 
ejendomskontoret i åbningstiden

• Det er aftalt afdelingsbestyrelsen og byggeriet imellem at etape 1 i den nye gård i 
afd. 28. forbliver lukket for beboerne. Byggeriet er kommet bagud herinde pga. 
bl.a. snefaldet i dec. og da de alligevel skal lukke gården igen i april er det 
nemmere at holde den lukket permanet. Det giver dem også ro til at blive helt 
færdige i etape et inder der fortsættes i etape 2.

• Lisbeth spørger til hvad betegnelsen “halv-privat” dækker over i forbindelse med 
de små reposer foran de nye udgangsdøre fra stuelejlighederne til den nye gård. 
(det er et område på ca. 1,5x1,5 meter foran døren).                                         
Svaret fra afdelingsbestyrelsen lyder at det må vi se på når gården åbner og at 
det formegentlig vil være sådan at man kan stille en potteplante eller en lille stol 
eller noget i den stil.  

• Lisbeth spørger ydermere ind ind til om der kommer nogle grillpladser, bænke 
mm. Svaret lyder fra afdelingsbestyrelsen at naturligvis gør der det. Vi har selv 
herre i egen gård her og alle kan være med til at beslutte hvorledes gården skal 
indrettes efterfølgende. Evt. også om der skal indkøbes noget ekstra..                                

• Lejerklubben spørger ind til om det ikke kommer til at have konsekvenser for 
byggesagen at de er bagud bl. a. i gården. Evt. i form af dagsbøder. I dette 
spørgsmål har afdelingsbestyrelsen ingen indsigt men vil dog gerne undersøge 
dette. Opfølgning på næste møde.

• Afdelingsmødet 27. maj. 2012.
• Det diskuteres om man evt. skulle fjerne alt omkring helhedsplanen/byggesagen 

fra afdelingsmødet og så holde et byggesags-afslutnings-informationsmøde i 
stedet inden afdelingsmødet. Her vil alle relevante personer fra AAB og 
byggesagen naturligvis blive opfordret til at deltage. Evt. også fra LLO.

• Lejerklubben opfordres til at fremsende en liste over punkter de ønsker berørt til 
evt. begge møder i god tid.

• Følgende poster er på valg til næste afd. møde. Formand (nuværende 
genopstiller), 1 bestyrelsesmedlem (nuværende genopstiller) samt suppleant for 
et år og suppleant for 2 år.
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• Evt.  
• Afdelingsbestyrelsen har fået en henvendelse fra AAB omkring ommærkning fra 

familieboliger til ungdomsboliger. Det drejer sig om et fåtal. Men AAB er blevet 
pålagt at skaffe Københavns Kommune godt 250 ungdomsboliger. Dette er noget 
som vi i afd. 28-30 samt ca. 10 andre afdelinger er blevet bedt om at tage stilling 
til. Boligerne vil blive tilgængelige for unge under uddannelse samt unge med 
særlige behov. 
1/3 af disse boliger vil blive anvist via kommunen og 2/3 vil blive anvist via det der 
hedder CIU (central indstillings udvalget) Det er ikke tilladt AAB at udleje 
ungdomsboliger ud via anciennitet så derfor denne løsning. 
Det som afdelingsbestyrelsen er blevet bedt om at tage stilling til, er hvor mange 
af vores boliger vi ønsker skal indgå i denne ommærkning.
Spørgsmålet vil blive behandlet på et kommende bestyrelsesmøde.

• Der er blevet stillet spørgsmålstegn om det er tilladt kun at have en udgang i 
kælderen. Spørgsmålet er blevet aktuelt efter at byggeriet, i nogle af de kældre 
som ikke har gennemgang til nabokælderen, har blændet nogle af de gamle døre 
ud mod gården. Afdelingsbestyrelsen har stillet spørgsmålet til arkitekten samt til 
rådgivende ingeniør og vil derudover også følge op på denne problemstilling 
andesteds.

• Som før nævnt arbejder bestyrelsen på at finde en god leverandør på service af 
vores nye ventilationsanlæg.

• Det undersøges hvorledes man kan lave aftræk til tørretumblerne i vaskerierne. 
Der er mange der er generet over larmen i gården fra disse. Derudover damper 
de i de lejligheder der ligger lige oppe over hvis vinduerne her er åbne.

• Ejendomskontoret har her igennem den seneste tid udskiftet flere af vores faste 
håndværkere. Der vurderes løbende på hvem vi skal benytte af håndværkere. Det 
der ligger til grund for vurderingerne er bl.a. pris, kvalitet og pålidelighed. Vi har 
følt at vi havde behov for fornyelse og derfor denne udskiftning. 

• Vi har nu haft Vaskebjørnen som trappevaskere igennem ca. 1/2 år. Lejerklubben 
adspørges om de kan se den forbedring der gerne skulle være i forhold til de 
forrige trappevaskere. Vaskebjørnen har til opgave at vaske vores trapper 1 gang 
ugentligt i vinterperioden og hver 14. dag i sommerperioden. Derudover gør de 
rent på kontoret og vaskerierne hver uge og vasker vinduerne i opgange, klubber, 
kontorer 2 gange årligt.
Hvis der er noget som beboere ikke mener bliver gjort godt nok hører 
afdelingsbestyrelsen meget gerne om dette.   
Lisbeth mener at kunne se forbedringen på trapperne men vaskerierne halter 
stadig. Afdelingsbestyrelsen følger naturligvis op på dette.

• Nogen har muligvis bemærket at der er blevet meget mørkt denne vinter foran 
vores adresser i Hyrdevangen. Kommunen har fjernet de midter-ophængte 
lamper og erstattet dem med nogle nye lamper på master langs vejen. De har dog 
undladt at opsætte foran vores ejendom. Efter lang tids venten har vi nu fået at 
vide at de skal opsættes. Men da byggeriet har opstillet containere har 
entreprenøren ikke kunne komme til. 
Containerne vil blive fjerne medio februar og vi retter herefter henvendelse til 
kommunen og beder dem opstille de manglende lamper.

• Næste møde afholdes d. 19. feb. 2013
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