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En varm sommerdag i år mødtes en 
gruppe frivillige beboere for at give 

input til en ny kommunikationsstrate-
gi. Det blev til en rigtig god snak om 
både stort og småt, og der blev skrevet 
en lang liste med gode forslag til kom-
munikation. Der var enighed om, at der 
ikke var behov for mere information fra 
bestyrelsen. Der var derimod forslag 
om, at informationen skulle være lettere 
tilgængelig. 

Alle de gode input er nu samlet til en 
lille kompakt strategi, der mest handler 
om, hvilke kanaler, der skal bruges 
til hvad. Bestyrelsen har allerede nu 
plukket de ”lavthængende frugter” og 
søsat dem. Fx kommer bestyrelsesrefera-
ter nu direkte på Facebook, og vicevær-
tens og bestyrelsens autosvar indeholder 
telefonnumre til vores primære hånd-
værkere, etc. Det betyder, at beboerne 
ikke skal lede på hjemmesiden, hvis de 
står i en akut situation. Der er også en 
ny hjemmeside lige på trapperne. 

Det sagt, så er hjemmesiden, skriftlige 
opslag, det årlige nyhedsbrev og indkal-
delse til generalforsamlingen stadig be-

styrelsens primære informationskanaler. 
Facebook er rigtig fin. Mange bruger 

Facebook, men der er også mange som 
ikke gør det. Derfor duer Facebook ikke 
til officiel information fra bestyrelsen, 
som flest muligt gerne skal læse. Derfor 
forbliver Facebook en sekundær kom-
munikationskanal. Det skal dog ikke 
forhindre aktive beboere i at dele på 
kryds og tværs, som det allerede sker. 
Men man skal bare ikke forvente, at 
viceværten reagerer, hvis man skriver 
på Facebook, at man ikke kan tænde 
for varmen i sin lejlighed. Hvis der er 
problemer, skal man kontakte vicevær-
ten direkte – f. eks. via Haabets hjem-
meside.

Mange tak til de gode frivillige kræfter. 

Kommunikationsstrategi 
med hjælp fra Haabets beboere

Viceværtfunktionen er fra 1. oktober 
udvidet fra 25 til 30 timer ugentlig.

Der er ingen ændringer i formen for 
kontakt til viceværten – tjek hjemmeside 
for kontaktoplysninger. Der opfordres 
til, at man kontakter ham via vice@
haabet.net og i henvendelsen oplyser 
mailadresse og eget telefonnummer. Det 
gør det hele meget nemmere, at vicevær-
ten også kan få fat i beboerne.

KONTAKTBEHOV?
Viceværten kontaktes på

tlf. 3296 8843    
eller vice@haabet.net

Mere tid til viceværten
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Varmecentralen har for længst 
passeret de 20 år. Det er ingen alder 

for et menneske, men rigtig længe for en 
varmecentral, selv om den er velholdt. 
Varmecentralen higer efter en ’”forny-
gelseskur.” Desværre er rør, kedler, ter-
mostater, pumper og elektronik dyrere 
end plastikkirurgi. Bestyrelsen er p.t. 
ved at få tilbud på en løsning, der kan 
sikre os effektiv varme de næste mange, 
mange år.

Varmecentralen
En ældre dame

Cykel- og småmekanik 
værkstedet er ved at være 

klar til brug. Der vil ske yder-
ligere forbedringer, men de 
vigtige ting virker! Der bliver 
inviteret til åbent hus med en 
øl/vand og måske varme æb-
leskiver. Der kommer opslag 
om tilmelding osv. 

Haabets nye værksted for de handy og kreative 
(og dem der ville ønske de var det)

Vi bliver ofte spurgt om, hvordan 
det går med altanprojektet. Det er 

oplagt at se på om der kan etableres 
altaner. Bestyrelsen har været i kontakt 
med ALTAN.DK, og har modtaget et 
første udkast til et projekt. Vi besluttede 
i december 2015 at sætte altanprojektet 
på standby. Det er der mindst 3 grunde 
til: 

1. Opgangene og de øvrige projekter 
trækker både penge og projektstyrings-
ressourcer.  Det er vigtigt, at der hele 
tiden er god likviditet og at der er tid til 

Nyt om Altanprojektet
at tænke sig om. 

2. Lån til opgangene vil blive 
banklån, og ikke realkredit. Prisfor-
skellen er mange hundrede kroner om 
måneden pr. altan, når vi senere kan 
opnå realkredit. 

3. Der er så mange altanprojekter i 
gang i byen p.t., at leverandørerne har 
mere end vanskeligt ved at overholde 
tidsplanerne. 

Så snart opgangene er færdige, kan vi 
sammen se på, om der er tid og penge til 
at sætte et altanprojekt i gang igen. 

BILLEDE
AF VARME-
CENTRAL

Foto: Christina Anderskov

Foto: Christina Anderskov
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Renovering af opgangen Amagerbro-
gade nr. 14 er som bekendt velover-

stået. Nr. 14 var et pilotprojekt, der 
skulle teste materialer og pris, så det 
kommende udbud af alle opgange kunne 
gøres knivskarpt. Bestyrelsen har efter-
følgende modtaget bud på det samlede 
arbejde. Der var omkring en million i 
forskel på vindende bud og nærmeste 
konkurrent. Arbejdet er påbegyndt 5. 
december i 2016. Det forventes afsluttet 
sidst på foråret i 2018. 

Der startes Ved Linden. Det skyldes, at 
de opgange er lettest at gå til for entre-
prenøren, så man hurtigt kan komme i 
gang. Renoveringsopgaverne udføres i et 
tæt samarbejde mellem entreprenører, 
rådgiver og bestyrelsens projektgruppe.

Der er omdelt information om 
opgange, tidsplan, etc. Der kommer 
mere information ved opslag og på 
hjemmesiden i takt med at arbejdet 
skrider frem.

Projekt smukke opgange

Vi er på vej med en ny hjemme-
side. Den nuværende hjemme-

side trænger til et nyt layout og en 
hovedrengøring. Det er meget tids-
krævende at flytte alt indhold fra 
det gamle format til et nyt. Derfor 
har vi besluttet at lade historik-
ken blive i det gamle format. Det 
betyder, at det sommetider vil være 
de ”gamle sider”, der kommer på 
skærmen, men alt nyt materiale 
vil være i den nye form. Den nye 
hjemmeside går i luften i løbet af 
december.

Ny hjemmeside for 
HaabetBrexit gav et kortvarigt rentefald. Den 

28. september omlagde vi foreningens 
lån. Det lange lån fik lidt lavere rente og 
længere fastrenteperiode. Samtidig blev 14 
millioner af bankgælden omdannet til real-
kredit. Det giver en årlig besparelse på lige 
under en halv million kroner. Det er rigtig 
godt! Loftet på kassekreditten blev samtidig 
sænket til 10 millioner kroner. Selv om vi 
ikke er en rig forening, er den daglige drift 
økonomisk meget bedre end for bare fire år 
siden. Vi har brugt lidt at pengene til at øge 
viceværttiden.

Vedligeholdelsesomkostningerne har 
bortset fra 2 poster opført sig pænt. 
Utætheden omkring Svinget har kostet en 
del. Der er også ordnet badeværelsesgulve.

 De næste år skal der bruges tid og penge 
på opgangene.

Ejendommens økonomi

Foto: Bjørn Klinke
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Lejligheder går som varmt brød
Følgende lejligheder er blevet solgt i 2016:

Amagerbrogade 16, 1. th.
Amagerbrogade 6, 1. tv.
Amagerbrogade 6, 5. th.
Amagerbrogade 8, 3. th.
Amagerbrogade 8, 2. tv.
Amagerbrogade 14, 5. tv.
Amagerbrogade 14, 2. th.
Amagerbrogade 10, 1. th.
Amagerbrogade 10, 2. th.
Amagerbrogade 10, 4. th.
Amagerbrogade 6, 1. th.

De fleste lejligheder er blevet solgt via ventelisterne. Enkelte lejligheder er solgt via 
Facebook eller bytte, efter ventelisterne har været igennem. Også totalmoderniserede 
lejligheder går nu som varmt brød. Det er bare dejligt!

 
Alle andelshavere kan opskrive én på den eksterne venteliste. Hvis man vælger at 

udskifte personen, kommer den nye person nederst på listen. Der er i øjeblikket ret 
mange på listen, så det går typisk ikke så hurtigt med at få tilbudt en lejlighed, som 
det tidligere har gjort.

 
Alle spørgsmål om salg og ventelister rettes til Gertrud Jessen, Gertrud@haabet.

net, Ved Linden 13, 2.tv, tlf. 29 62 29 36 (efter kl. 16.00).

Salg og venteliste

Ved Linden 5, 4. tv.
Ved Linden 5, 4. th.
Ved Linden 7, 1. tv.
Ved Linden 11, 5. tv.
Ved Linden 13, 2. tv.
Svinget 2, st.tv.
Svinget 2, 1. tv.

I forbindelse med den foreståen-
de byfornyelse af Amagerbrogade 

ønsker bestyrelsen også at forskønne 
A/B Haabets facade mod Amagerbro-
gade. Det er et stort projekt og et langt 
sejt træk. Programmet involverer som 
minimum alle vores erhvervslejemål. 
Så bare rolig, det sker ikke over natten. 

Facadeprogram på Amagerbrogade

Bestyrelsen er i dialog med DEAS om at 
starte facadeprogrammet næste år, hvis 
ellers økonomien og projektplanen ser 
fornuftig ud. Vi afventer p.t. et udspil 
fra DEAS inden jul. I det nye år vil vi så 
gå i gang stille og roligt, og der vil blive 
indkaldt til informationsmøde om pro-
grammet og processen.


