
AFDELINGSBESTYRELSENS BERETNING  
   1/8-07 – 31/7-08  

Det har været et noget atypisk år, især på ejendomskontoret, hvor vi har sagt farvel til både
Ejendomsmester og Mesterassistent.
Afdelingsbestyrelsen siger velkommen til de to nye på ejendomskontoret, Ejendomsmester Rene
Jensen og Assistent Søren Hansen.
Et gammelt ordsprog siger godt nok: ”Nye koste fejer bedst”, men det siger sig selv at det ikke har
været en let opgave at overtage vores ejendomskontor på denne måde og der er da også nogle få
opgaver vi har valgt at udskyde, bl.a. renovering af ”kontortorvet”.
Det er dog bestyrelsens opfattelse at det er gået rimelig godt, med at finde ud af hvor alting er og få
de daglige rutiner til at fungere, med stor hjælp fra de øvrige Ejendomsfunktionærer og Driftschefen
(der i øvrigt også er ret ny).
Stor tak til beboerne der, i de fleste tilfælde, har vist stor forståelse og tålmodighed

Der skal atter en gang lyde en tak til vores dygtige og pligtopfyldende Ejendomsfunktionærer, der
en gang mere, kun kan få ros for renholdelsen af vores område.

Humlevænget er også blevet beriget med en antikvar/marskandiser på Boeslundevej, der hvor
”Rosita” var. Det er vi meget glade for da det giver lidt liv på torvet.
Hvorfor ikke grillbar igen? Det giver da mere liv!!
Flere af de sidste ejere gik konkurs og hver gang kostede det afdelingen mange penge.
Derfor indførte vi i ”Rosita”s kontrakt at han ikke måtte sælge forretningen videre, hvilket gav os
mulighed for at standse den onde cirkel vi var kommet ind i, og spare en masse penge.
 

Flyttelejligheder:

Der er en del som er flytter og der er kommer da heldigvis nye beboere til. Velkommen! 
Humlevænget er jo et dejligt sted at bo, så derfor har de fleste der flytter, boet her i mange år.
Derfor er der selvfølgelig en del slid og ælde som afdelingen står for. 
Misligholdelse er det den enkelte beboer, der skal betale, men det er desværre er det ikke alle der
kan og så må vi gøre det i fælleskab.
 

Køkkenudskiftning:

Der har som i de foregående år været stor interesse for tilskuddet på 20.000 Kr. 
Der bliver revet køkkener ned og sat nye op, op til 20 pr. år.
For at få del i pengene skal man henvende sig på ejendomskontoret, der vil syne det gamle køkken
og derefter udvælge de 20 der trænger mest.
Det nytter altså ikke at lave køkkenet først og derefter søge om tilskud.



Desværre er forsøget med udvidet råderet stoppet i år. Så der er ikke mulighed for at bruge sin
vedligeholdelse til nyt køkken, bortset fra gulv og malerarbejde

Beboerhuset:  

Der har været lidt mindre udlejning  i forhold til de senere år. Det er dog mest hverdagsudlejninger
der er faldet. Udlejningsprocenten i weekenden er stadig meget høj.
På afdelingsmødet d.22-4-08 blev udvidelsen af huset vedtaget og projektet er derefter sat i gang.
Det starter desværre altid med div. godkendelser i Københavns kommune. Det første var tilladelse
til at nedlægge lejemålet hvor tømreren holdt til. Her fik vi en tidsbegrænset godkendelse på 5 år,
hvilket vi naturligvis ikke kan bruge til noget.
Da der stadig ikke sker noget i denne sag har arkitekten og vores driftschef forsøgt at samle det lidt
ved at indsende et ”bygningsandragende” (byggetilladelse) til kommunen.
Pga. disse forsinkelser har vi desværre været nødt til at tage forbehold ved reservationer af lokalerne
efter 1-9-09, da vi ikke kan være sikre på huset bliver færdigt.
Så kan man med god grund spørge: Hvorfor i alverden har i ikke fået disse godkendelser inden i
satte projektet i gang?????
Ja, det ville vi også meget gerne, men sådan er bureaukratiet desværre ikke skruet sammen. Der skal
foreligge et projekt, før man vil kigge på sagen.
 
I skrivende stund er der desværre ikke sket yderligere, men vi håber på at have en afklaring på
beboermødet.

Bladudvalg: 

Beboerblads redaktør Lis Nielsen står bag Nyhedsbrevet, der udkommer efter behov.
Vi ved godt det er en skrabet udgave, i forhold til hvad vi har været vant til, men håber vi fremover
kan gøre det lidt mere farverigt.

Grønne udvalg:

Har afholdt 2 fællesmøder med beboerne, på Smørumvej stok 12-14-16-18 har valgt at have en
repræsentant fra hver blok. 
Vores ejendomsassistent Søren har i samarbejde med udvalget fundet ud af hvordan der skal se ud.
Beboerne har valgt at få fældet alle de store gamle birketræer da de stod faretruende tæt på husene,
samt at rødderne går i vores dræn. 
Landskabsarkitekt Jeremy Dean har været her og set på træerne og hans vurdering er at de er faldet
for aldersgrænsen. Så nu er der ryddet og næste skridt er at få ny beplantning.
En stor tak til ejendomsfunktionærerne for deres arbejde med at få ryddet områderne

Naboskab: 

Undersøgelsen er afsluttet, vi havde håbet på flere besvarelser, men fik trods alt en svarprocent
på 34%.  Tak for det. Ud af Humlevængets 392 husstande har 136 beboere deltaget. Der var en del



flere kvinder (73%) end mænd (27%), der deltog i undersøgelsen. Aldersmæssigt var der en bred
repræsentation af de fleste aldersgrupper, dog er der flest i alderen 46-55 år.

Beboerbesvarelserne fra Humlevænget tegner et billede af, at stort set næsten alle er på god
hilsekontakt med deres naboer eller andre beboere i boligområdet. I forhold til den lidt mere
personlige kontakt, er der 72% af beboerne, der svarer, at de inviterer eller besøger nogle enkelte af
deres naboer. 86% af de adspurgte beboere mener, at man i boligområdet kommer godt ud af det
med hinanden på trods af eventuelle etniske, sociale eller aldersmæssige forskelle.

Hjælpsomhed og betænksom bevågenhed synes også at være udpræget i Humlevænget. 82% af de
beboere der deltog i undersøgelsen giver udtryk for, at de holder et vågent øje med hinandens
velbefindende.

Det generelle indtryk af de grønne arealer er at de vurderes som værende meget fine. 86% finder
dem særdeles gode eller gode. 
Børns muligheder for udfoldelser med bold og anden leg vurderes af langt størstedelen som gode
forhold. Dog er der 15%, der står midt imellem godt og dårligt, og en lille del (5%) mener de er for
dårlige.
Kriminalitet ser ikke ud til at være et problem i Humlevænget. Det fylder noget for en mindre del af
beboerne (omring 10 %). At kriminaliteten ikke fylder meget ses også på beboernes følelse af
tryghed. Tryghedsfølelsen er høj, idet mere end 90 % føler sig trygge ved at bo i området.

Legepladsudvalg:

I sommer blev legepladsen mellem Boeslundevej og Smørumvej fjernet da den ikke var lovlig.
Ejendomsfunktionærerne gik flittigt i gang og da de havde skåret 2 bjælker over faldt hele
legepladsen sammen.
Udvalget, hvor også en enkelt beboer deltager, er i fuld gang med at finde på noget nyt til denne del
af Humlevænget.
Boldburet i området mellem Boeslundevej og Vallekildevej indgår også i disse planer

Vinduesudskiftning og kælderdøre.

Udskiftningen er langt om længe overstået. Det har holdt hårdt, men resultatet er rigtig godt.
Kab´s projektleder har været ind over sammen med en Arkitekt som skulle føre tilsyn samt se til at
alt gik rigtigt til. Deres arbejde har vi i den grad sat spørgsmålstegn ved, for der har været en del
situationer som vi bestemt godt ville være foruden.  
De første ca. 70 vinduer der kom hjem, var ikke de vinduer vi havde bestilt. Vi nåede at sætte lidt
over halvdelen i, inden det blev opdaget.
Denne fejl blev dog rettet, men forsinkede selvfølgelig projektet meget. 
KAB påtog sig hele ansvaret for dette, så bortset fra besværet har det ikke kostet afdelingen noget. 
Så der står en del vinduer i garagen som skal sælges. Det er meget svært og der er kun solgt 2 stk.
Dernæst forsvandt der et parti døre og vinduer som var blevet sat af et forkert sted. Så endnu engang
måtte der ventes og nye varslinger sendes ud.
Men nu er alle kældervinduer samt døre udskiftet og de fleste fejl og mangler skulle være
udbedret.



Låse er blevet udskiftet så kælderdør og hoveddør har samme nøgle. Det gælder ikke
håndværkerhusene da de har nyere kælderdøre. Bestyrelsen vil arbejde på at få ændret dette.

Vedr. hulboring kom Peter Søborg Tømrermesteren på overarbejde, heldigvis for os havde vi en fast
pris pr. hul. Nogle steder tog det 20 min. at komme igennem andre steder en hel dag. Så derfor blev
varslingen ikke overholdt og en del beboere sad og ventede forgæves. Det er ikke i orden.
De erhvervsdrivende har ikke fået lavet hulboring, men det vil selvfølgelig blive gjort hurtigst
muligt. 
Ejendomskontoret samt bestyrelseskontoret har brugt meget tid på klager som har været helt
berettiget. Tømrermester Peter Søborg har været lydhør over for de klager og langt de fleste ting er
d.d. ordnet.

Fastelavn.

Fastelavn faldt meget tidligt i år, allerede d. 3/2-08 så udvalget måtte i gang lige efter nytår med
planlægningen. Det er da heller ikke noget problem da vi ved at Humlevængets børn ser frem til
denne dag. Vi gør alt for at overholde denne tradition. I år har der været flere børn med end de
tidligere år, rigtigt dejligt. 79 glade og udklædte børn. Der skal kun købes billet for godteposens
skyld, alle er velkomne til at deltage.

Afdelingen giver et tilskud, i år blev tilskuddet 69 kr. pr. solgt billet. Der blev slået til tønderne og
det kom der kattekonger og dronninger ud af. Mange sjove udklædninger blandt børnene og der blev
valgt nogle børn for bedste/sjoveste udklædning for hver aldersgruppe. Gruppen 0-4 år var det en
snemand. gruppen 5-7 år en kagemand, gruppen 8-11 år en snemand, gruppen 12-14 år et bondehus.
Det at der udvælges nogle børn er ikke ens betydende med at de andre børn ikke er sjove.
Tak til de forældre som gav en hånd med.

Ringlotteri blev også udsolgt og vindere blev trukket blandt numrene. 

Markvandring:

Driftchef og Ejendomsmester har været rundt i hele området, der er mange haver som er pæne men
desværre også en del som trænger til en kærlig hånd. Der er kommet en del mærkværdige skure, det
er ikke tilladt at bygge skure uden tilladelse.


