
HUMLEVÆNGET

AFDELINGSBESTYRELSENS BERETNING 1/9-2010 TIL 31/8-2011

Flyttelejligheder/Nye beboere:

Gennem det sidste år er der en del der er flyttet af forskellige årsager. Mange af dem har boet her i 
mange år og derfor er mange af disse lejligheder meget nedslidte, hvilket har givet afdelingen store 
udgifter. Dog ikke mere end vi har budgetteret med, da vi hævede henlæggelserne en del for nogle 
år siden.

Der hvor det er misligholdelse, skal fraflytter selv betale, men det er desværre ikke altid lejeren har 
vilje eller mulighed for det, hvilket er et stærkt stigende problem i hele den almennyttige sektor, 
desværre også i Humlevænget. Dette bærer vores budgetter og regnskaber naturligvis tydeligt 
præg af.

Vi benytter lejligheden til at byde vores nye lejere velkommen til Humlevænget, og håber de er 
tilfredse men den standart vores huse har, selvom vi godt kunne tænke os den var lidt højere.

Vi håber også de nuværende lejere, er indforståede med at vi er nødt til at højne standarten i 
husene, nu vi har chancen, med en tom bolig.

 Helhedsplan:

På budgetmødet i foråret blev det besluttet at indkalde til et møde angående handleplanen da det nu var 
nogle år siden den første blev lavet og  da der på et budgetmøde kun er ringe tid til at gennemgå det store 
materiale, som ligger i sådan en handleplan.

Mødet er endnu ikke indkaldt, det skyldes at vi efterfølgende kom i dialog med Landsbyggefonden omkring 
vores mange og presserende renoverings opgaver. For at kunne få midler fra Landsbyggefonden skal der 
laves en Helhedsplan for hvordan området kan tænkes udviklet.

Fonden var på besøg d. 31. maj hvor de så på vores hoved- og kældertrapper og sætningsskaderne på vores 
murværk. Fonden havde samtidigt ideer om at vi kunne ansøge om at få lavet nye badeværelser på 1. sal, 
hvor der så inddrages en del af det tilstødende værelse. At vi kunne sammenlægge nogle af boligerne og 
lave særlig handikap venlige boliger.

Men der kunne ikke gives støtte til opgaver som der burde være henlagt til, herunder også vores trapper og 
murværk.

Der blev lavet et udkast til en helhedsplan, hvor trapperne, klimaskærm, køkkener, varmevekslere, 
faldstammer og badeværelser indgik i ansøgningen. Her til kom at vi selv foretog udskiftninger af kloakker, 
dræn og el. Disse sidste ting havde Fonden sagt at vi under ingen omstændigheder kunne få hjælp til.  
Beregningerne viste at selv om vi fik støtte fra Fonden ville disse renoveringer komme til at betyde at 
huslejen blev omkring 1.400 kr/m2 eller over 9.000 kr./mdr.



Da vi i bestyrelsen ikke mener at dette er realistisk, det vil betyde at de fleste er nød til at flytte. Fonden 
syntes dog ikke at 10-12.000 kr./mdr. var for meget for et rækkehus som vores for en familie med to 
indtægter. I øvrigt mente Fonden ikke at de kunne støtte disse opgaver.

Vi har derfor valgt at se bort fra ændringer af badeværelser, sammenlægninger af boliger og kun tage de 
mest alvorlige sager som trapperne og klimaskærmen med i det fremtidige arbejde. El, varmevekslere, 
køkkener og faldstammer er allerede indlagt i vores handleplan, så det vil ikke påvirke huslejen, blot betyde 
at der går mange år inden det er udskiftet.

Men selv med denne skrabede model kommer huslejen op over 9.000 kr./mdr., hvis vi ikke får støtte fra 
Landsbyggefonden. 

Vi mener at trapperne og klimaskærmen dårlige stand, som forventes at koster over 260 millioner kr., 
skyldes byggesjusk og dårlige materialer under krigen, hvorfor vi behøver hjælp fra Fonden.

Desuden er vi gået i gang med at undersøge mulighederne for at få tilladelse til at lave en anden slags 
trappe end den nuværende beton trappe, for at bringe udgifterne ned.

De få ting som er tilbage i Helhedsplanen, er nok ikke tilstrækkeligt til at Fonden vil betragte det som en 
Helhedsplan, men vi kæmper videre for at sikre det økonomiske grundlag for vores afdeling. den 27. 
oktober var SABs  bestyrelse på besigtigelse i afdelingen, så de også kender sagerne fra selvsyn. Og nu hvor 
der ikke er så meget i helhedsplanen, kommer vores egen handleplan til at betyder mere igen, så der vil 
blive indkaldt til et møde inden næste budgetmøde, hvor den skal godkendes.

 Ejendomskontoret:

Der har igen i år været rigtig mange beboere på kontoret, som noget nyt har KAB indført at alle 
beboer henvendelser skal registreres, dog er det kun de sager som udløser en håndværker eller 
ejendomsfunktionærer skal forbi lejemålet som bliver registreret.

Vinteren var også hård kost for alle vores funktionærer, saltlagre løb tør og der gik lang tid før der 
kom salt igen. Men i det store hele klarede vi vinteren igennem. Stor ros til vores mandskab som 
var på pletten.

Lidt om regler for snerydning, der skal ryddes sne ud til kantstenen, dette giver en del problemer 
for parkering. Vi lejede en bobcat  så sneen kunne samles i bunker. Desværre kom der så meget sne 
at opgaven næsten var umulig. Biler holdte langt ude på gaden så det var umuligt at passere 
gaden, dette er ikke holdbart i længden. 

Sommeren tog over med store mængder vand, d.2/7-2011 fik hele København i meget store 
mængder vand. Afløb kunne ikke klare al den vand som kom ned på ganske kort tid.

Rigtig mange kældre stod under vand og forsikringsselskaberne kunne ikke følge med, store 
ventetider på affugtere samt at få en afklaring på hvad de egentlig dækker, hvad med vores vægge 
samt gulve dette spørgsmål mangler vi stadig svar på.



Containerpladsen holdt ekstra ordinært åbent i 2 weekender, hold da op med affald fra våde 
kældre, hele pladsen og mere til var fyldt op. Desværre også vores små affalds øer som gav 
mandskabet meget mere arbejde.

Stor tak til mandskabet som ryddede op efter os alle sammen.

Vandregnskab fra KE:

Efter bla.  Erik Riedel har haft sat store spørgsmålstegn ved vores vandregnskab, og der har været en del 
underen over vi skulle betale næsten det dobbelte for en kubikmeter vand, i forhold til andre 
Københavnere, har det vist sig at KE har lavet en lille ”fodfejl” ved at skønne forbruget i stedet for at bruge 
aflæsningen. Dette bevirker at vores vandregnskab kommer til at se en del bedre ud. 

Bestyrelsen  arbejder videre med en rimelig løsning, men der er ikke nemt at lave total retfærdighed efter 
så lang tids fejl. SE IØVRIGT ARTIKLEN I DET SIDSTE SAB-BLAD (GRUMSET VANDREGNSKAB)

Vejbump på Veksøvej og Nordrupvej:

Som det blev besluttet på sidste beboermøde, skal vi ha lavet vejbump på Veksøvej og Boeslundevej. 
Arbejde blev udskudt pga. opgravning til vores gasledninger, men er nu i gang. Rene er ved at indhente 
diverse tilladelser mm. Derefter kan arbejdet, med at skrue bump på  begynde. 

Der har også været tale om bump på Nordrupvej. Dette er dog blevet udsat på ubestemt tid, idet der skal 
laves et stort projekt i Husumparken, og det vil være meget ærgerligt at smide penge ud på bump, for der 
efter at skulle fjerne dem igen, når der skulle graves ud til tribuner og VIP- lounges i Boldklubben. 

Husumparken:

Nu blev det nævnt at der skulle have været tribuner og VIP lounges i Husum parken, dette er dog ikke helt  
sikkert da, Husum boldklub ikke kan blive helt enig med deres naboer. Jeanette har fulgt dette projekt tæt, 
og vil uddybe  ”Projekt Husumpark”  lidt nærmere på mødet.

Omlægning af affaldshåndteringen:

Da vores komprimator til dagrenovation, eller restaffald, som det rigtigt hedder, er slidt op skulle der findes 
en løsning på dette. Rene har undersøgt hvad det ville koste at få renoveret denne. Under dette forløb 
bliver vi tilbudt af Københavns affaldsservice, at de kan komme at hente affaldet på vores affaldsøer uden 
merpris, bortset fra det minimale beløb det koster at lave små nedkørsler ved udgangen til kørebanen, og 
ændre i afmærkningen. Dette set i forhold til at vi har en af vores gårdmænd kørende rundt 2 gange om 
ugen, og samle dette affald ind i en vogn som heller ikke holder evigt. Dette har givet xx antal mandetimer 
tilrådighed. Man kunne så måske foran ledes til at tro at dette vil give en stor del mere lastvognstrafik på 
vores små veje. Dette er dog ikke tilfældet, da skraldebilen alligevel skal hente erhvervsaffald hos vores 
erhvervsmål, og i forvejen kører igennem for at hente affald hos vores naboer.



Varmeunits:

Vi er desværre allerede nødt til at påbegynde udskiftningen af vores varmeunits, der ikke engang 
er betalt færdig endnu!! Der mangler stadig nogle år før lånet er færdigt. 

Vi har til dato skiftet ?? stk. og fortsætter der hvor der er behov med ca. ?? om året og 
reservedelene fra dem der er skrottet, bruges til andre.

Den forholdsvis hurtige udskiftning har selvfølgelig bekymret bestyrelsen og givet anledning til en 
del spørgsmål: Hvorfor fik vi den løsning med en unit i hvert hjem? Havde det været billigere med 
en fælles varmecentral? osv. osv.

Svaret er tydeligt. Det er en rigtig god løsning vi har selvom vi er løbet ind i nogle ret store udgifter

Vi betaler langt mindre i varme end lignende ejendomme, så vi har hver i sær sparet op til et par 
hundrede kroner om måneden, i alle de år vi har haft fjernvarme. Det skyldes at DONG leverer 
varmen helt ind til vores unit, så vi sparer et stort varmetab ude i jorden og får en del "gratis" 
varme i kælderen. 

SAB skal til at bygge en ny ejendom på Amager. Den bliver selvfølgelig bygget efter de sidste nye 
energiklasser. Her vil de komme til at betale det samme, i en 100m2 lejlighed, som vi gennemsnitlig 
gør her i Humlevænget.

Vaskeriet (udsat udskiftning af 4 gl. maskiner, overvejelser om total udskiftning)

I det forløbne år var det meningen at de 4 små vaskemaskiner skulle udskiftes. Vi har udsat udskiftningen. 
Dels da maskinerne ser ud til at kunne klare et par år endnu og dels for at få undersøgt om der er andre 
muligheder, så vi kan nedsætte driftsomkostningerne. F.eks. ved at bruge gas tørretumbler i stedet for de 
nuværende elektriske eller en total udskiftning.

Regeludvalget (Hvad der er sket omkring registreringen, fremtiden)

Der er nu blevet lavet en gennemgang af alt det materiale som KAB og ejendomskontoret havde omkring 
hvad der er givet tilladelse til at lave inde i boligen og opføre udenfor boligen. Så nu har vi en samlet 
registrering. Det viste sig at der er væsentlig flere skure, terrasseoverdækninger, paraboler og markiser end 
der er givet tilladelse til. Om det skyldes at nogle beboere har lavet noget de ikke måtte eller det skyldes at 
KAB gennem tiden har sjusket med registreringen vides ikke, men nu skal der rettes op på det.

Derfor vil ejendomskontoret/KAB i løbet at det næste år kontakte beboerne for at få lovliggjort og 
registreret det som kan lovliggøres og få fjernet hvad der ikke kan. 



Vand/fugt:

Vi har fået lavet geotekniske boreprøver og de viste at det er tyk moræneler, som husene står på. Det 
betyder at vandet siver meget langsomt ned i undergrunden. Prøverne viste også at grundvandet står 2-2,5 
m under niveau. Det var endda i en rimelig tør periode. Derfor kan vandet blive presset ind i nogle kældre. 
Det tykke moræneler gør det også svært at lave faskiner til at optage regnvandet fra tagene, som de har 
lavet i Lollikhuse. Men her hos os vil vandet sive meget langsomt ud af faskinen, så det kan vi nok ikke 
benytte os af. Derfor skal der drænes både under husene og langs med dem. I den kommende periode vil vi 
lave en spørgeskema undersøgelse, så vi kan få et overblik over hvilke stokke der er særligt ramt. Det er 
muligvis ikke lige galt alle steder.

Beboerhuset:

Er nu færdigt og der har været 1-års gennemgang, hvor der stort set ikke var nogle fejl og mangler. 
Der er dog nogle "pletter" på gulvet, der er noteret og  som vi holder øje med.

Rådgiver og entrepre`nøren  var overraskede/tilfredse med hvor velholdte lokalerne var efter et års 
brug og mange fester

TAK TIL ALLE DER HAR LEJET HUSET OG PASSET PÅ DET.

Det går fint med udlejningen, ?? weekends ? hverdage og ?? møder mm. Det er vores indtryk at 
alle er tilfredse med de nye lokaler, ikke mindst de forbedrede adgangsforhold mm. 
Der er desværre nogle få der har overvurderet pladsen og kom til at sidde meget tæt, så bliver man 
meget mere end 40-50 og det ikke er en reception, eller anden form for afslappet fest, skal man 
overveje og finde et andet sted. Tegninger med mulige bordopstillinger er på vej.

Vi har dog et lidt større problem. RENGØRING efter lejemålet: Det har vist sig at lokalerne er blevet 
for store til at de fleste magter at gøre det ordentligt. Derfor har bestyrelsen fremlagt et forslag om 
obligatorisk rengøring efter hver udlejning, hvilket naturligvis medfører en lejestigning. Se Forslag 1 
til beboermødet d. 8-11-11.  


