Nyhedsbrev fra Bestyrelsen

Humlevænget
Brønshøj
Humlevaenget.com

Fastelavn:
Dejligt der stadig er mange børn der har lyst til at klæde sig ud og
slå katten af tønden. Vejret ja regn, men heldigvis opklaring da vi
startede. En kæmpe tak til Linda fra bestyrelsen for alt dit
engagement, billetsalg, indkøb osv. og en kæmpe tak til de
frivillige der hjalp til. I den forbindelse vil vi fra bestyrelsens side
opfordre til at hvis nogen går med en fest arrangør i maven så
meld jer meget gerne til bestyrelsen. Det ville være skønt med
nogle frivillige til at stå for fastelavn og måske komme med bud på
flere beboerarrangementer.

25-03-2019

Husk
informationsmøde
på Husum skole
tirsdag den 2. april
kl. 17.00 eller 19.00

Hundelorte:
Og ja så er der den sædvanlige. HUNDELORTE. Ved godt vi har
den med hver eneste gang, men for pokker, det er et problem der
ikke bliver mindre og faktisk det der bliver klaget mest over. Hvorfor
er det at nogen helt åbenbart er fuldstændig ligeglade, står og
kigger den anden vej, glor i deres telefon og lader som om de slet
ikke ser at hunden skider eller endnu værre slet ikke har hunden i
snor og går langt i forvejen, ja det vides ikke, MEN vi andre ser det
og er lige som ejendoms funktionærerne møg trætte af det Det
store problem lige nu, er at alle de grønne oaser der er imellem
rækkerne, der hvor vores børn skal lege, de bliver i stor stil brugt
som hunde toiletter, Føj til jer. De fleste hundeejer kan faktisk godt
kan rydde op efter deres hund og stor tak til jer.
Nu vi er inde omkring hunde kom der en del henvendelser fra
beboere til fastelavn at der var nogle der havde store hunde med
og endda uden snor, hvilket gjorde både børn og voksne utrygge
nogle gik endda hjem pga. det.
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Træer og Buske:
Vi skal også have lidt om store træer i haverne, det helt sikker også er noget der optager mange. I
vores husorden står der rent faktisk at træerne skal passe til de små haver vi har, og det er heller
ikke særlig nabo venligt at have træer og buske så store at de genere enten ved meget nedfald
eller skygge i de omkringliggende nabohaver. Så en stor opfordring til at holde træer og buske i et
omfang så man til stadighed selv kan styre det. Har du en have hvor træerne er vokset helt i vejret
som kom en tur ned og snak med enten ejendomskontoret (man. tirs. tors. fre. 9-10 samt tirs. 17-18)
eller bestyrelseskontoret (1. tirsdag i måneden ml.18-19) så vil vi prøve at hjælpe med en løsning.

Helhedsplanen:
Og ja så skal vi til det Renoveringen, som i kan se er alle blevet inviteret til møde på skolen. Der er
arrangeret møde både kl.17 og kl. 19. Grunden er ganske enkelt at nogle er utrygge når de skal
kl.19 og for mange er kl.17 helt umuligt at nå, Vi tænker også der er en stor spørgelyst og har
derfor opfordret til at sende spørgsmål på forhånd, men tænker der også dukker nogen op under
mødet så for at alle kan få lov til at komme igennem prøver vi denne måde. Begge møder bliver
optaget og lagt på infosiden så alle kan se hvad der bliver spurgt og svaret på møderne. Det med
at vi er så forskellige er jo nok en af de største udfordringer i hele det her projekt. Hvad vi individuelt
har af forventninger til møder og info ja det spænder vidt, nogle er bare så utålmodige, glæder
sig afsindigt til det nye badeværelse de har stemt ja til og kan slet ikke forstå hvorfor vi ikke
kommer med en startdato og er møgtrætte af, ifølge dem en uendelige strøm af info og møder, vi
har stemt kom nu i gang. Og til dem der også er rigtig mange af, os der er lidt (læs meget) urolige
over nye tiltag, info fra genhusningsmøderne på skolen som vi ikke genkender. Dem som siger
stop lige engang, der er noget her der ikke er som vi har fået oplyst. Derfor har bestyrelsen bedt
alle dem der ved meget mere om det hele, dem fra følgegruppen hjælpe med flere oplysninger.
Så derfor mødet. Og i den forbindelse er bestyrelsen rigtig kede af hvis nogle har den opfattelse at
vi ved meget mere end beboerne og føler at vi ligefrem skjuler oplysninger, og ja selvfølgelig ved
vi mere, vi har foreløbig været til 46 møder, men der bliver talt nyhedsbreve, beboermøder,
pavilloner, genhusning, der bliver fremvist foreløbige planer, tegninger udmålinger osv. Meget af
det der er blevet drøftet, er allerede fremlagt, noget andet er på vej. Hvis vi skulle have sendt
nyhedsbreve ud for hver ændring der blev foreslået, så havde vi ryddet en regnskov. Vi kan også
garantere at i det øjeblik der kom nogle ændringer vi i bestyrelsen blev usikre overfor, hev vi i
nødbremsen, så derfor dette info-møde 2/4. Da der så kort tid efter var en underskrift indsamling
der opfordrede bestyrelsen og følgegruppen til at indkalde til beboermøde så kunne vi jo drøfte
planerne der. Og det er hermed gjort. Følgegruppen består af 13 medlemmer; Bente projektleder
fra byg i KAB, Pernille og Jeanette fra organisationsbestyrelsen, Nanna og Brit arkitekter fra Rubow
A/S, Lars og Merete fra Wissenberg A/S, Anders driftschef KAB, Lars driftsleder Humlevænget,
Louise Chefkonsulent KAB, Ole Nina Mikkel fra bestyrelsen.
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Måske også vigtigt at understrege at i den underskrift indsamling er der et par faktuelle fejl,
huslejestigningen er fastlagt til 182 kr. pr m2 eksempelvis vil en bolig på 79 m2 stige 1198 pr mdr.
Og nej ingen skal genhuses i en tom bolig i 3 måneder, man har sine egne møbler enten i
genhusnings bolig eller hvis man ønsker genhusning i hjemmet
I den forbindelse er det vigtigt at understrege at det jo hverken er bestyrelse eller
ejendomsfunktionærerne der har planlagt eller bestemt helhedsplanen. Det er mange års møder
med deltagelse af alle beboerne skiftende bestyrelser og dermed også mange forskellige
medlemmer i følgegruppen. Og i sidste ende beboerne der stemte ja. Så et lille opråb, det er på
ingen måde i orden at stoppe og skælde hverken forhenværende eller nuværende
bestyrelsesmedlemmer ud, vi er faktisk også beboere i Humlevænget der bare vil have den
bedste løsning. Og vores ejendomsfunktionærer fortjener heller ikke at vreden går ud over dem.
De er ansat til at passe driften og har intet med renoveringen at gøre. Det er helt i orden at være
uenige, men lad os holde os til fakta og ikke rygter og halve historier.
Dejligt med engagerede beboere, men også en lille undren hvorfor man ikke er kommet ned og
snakket med bestyrelsen hvis der var noget man er usikker på. Vi sidder i kontortiden hver d.1
tirsdag og er der jo netop for det samme. På kontoret står også alle plancherne med oplysninger
hvad det var vi stemte om.

Parkering:
Nogle oplever tit af det er svært at få en parkeringsplads og ja det er det til tider også. Hvis vi alle
prøver at vise hensyn og tænke sig om når man parkerer så kan der godt blive plads til lidt flere.

Belysning:
Planen var at vi her i januar skulle have overtaget og betalt for den belysning i Humlevænget som
Københavns kommune ejer. Bestyrelsen har søgt og fået tilladelse til at udskyde det til efter
renoveringen. Regningen ville hurtigt løbe op i et par hundrede tusinde. Mange penge for noget vi
ikke selv kunne vedligeholde og måske slet ikke var interesseret i efter renoveringen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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