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I weekenden den 8. & 9. september 
blev der afholdt Arbejdsweekend i 

Haabet. Både fredag og lørdag var der 
over 50 friske andelshavere, som mødte 
frem kl. 8.30 med arbejdshandskerne 
klar. Efter en god gang morgenmads-
hygge, inkl. æg, bacon - og sågar en lille 
skarp – blev der lavet holdfordelinger 
som matchede de forskellige opgaver. 
Hvert hold fik udnævnt en holdleder, 
som med stor entusiasme fik planlagt, 
fordelt og udført opgaver med teamet. 

Der var mange opgaver på listen, og 
vejrguderne gjorde, at Plan B (i tilfælde 
af dårligt vejr) også kom på bordet. Den 
tunge regn udeblev heldigvis, men luft-
fugtigheden gjorde at mange udendørs 
malerarbejder nu ligger klar til forårets 
tjanser. Derved kunne vi fokusere på de 
mange andre opgaver og den helt store 
opgangsoprydning, rengøring, vedlige-
hold og reparation, såvel indendørs som 
udendørs. 

På de to dage blev der bl.a. fyldt en 
hel(!) container, med top og til briste-
punktet. Der er stadig lidt til gode – og 
alle ekstra opgaver, som enkelte beboere 
stadig har i manko, er p.t. ikke blevet 

iværksat, netop pga. vejret. Men alt i 
alt blev alle væsentlige opgaver udført, 
samtidig med, at der blev hygget over 
både frokost & lidt godt til ganen på 
’Kineseren’ og med pit-stops-forplejnin-
ger, gode grin – samt den traditionelle 
fyraftenshygge. 

Der skal lyde en stor tak til alle som 
var med til at gøre dagene til en succes, 
lige fra holdledere til de flittige ar-
bejdsbier som fór rundt i hele Haabet, 
samt hjælpere i både i ’kabyssen’ og i 
’kælderen’. Ingen nævnt – ingen glemt…

Med disse dage har vi sikret, at den 
smukke, gamle dame Haabet igen fik 
en kærlig behandling – og en hurtig 
hovedregning fortæller, at vi har udført 
arbejder for stort seks-cifret beløb. Alt 
sammen noget der gavner ejendommen, 
regnskabet og naboskabet ☺

Tak for et par produktive, hårde, 
hyggelige og sjove dage i Haabets tegn!

- Kristian
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2017 blev året, hvor Det Frivillige 
Vandkorps (DFV) måtte på banen 

flere gange. Der har flere gange været 
behov for, at der blev pumpet ud under 
kraftigt regnskyl. Pumperne har tjent 
sig selv ind rigtig mange gange i sparede 
omkostninger til regnvands- og klo-
akvandsskader. Vores lokale vand- og 
brandchef Nicki ledte os igennem, og vil 
i den kommende tid sammen med Bjørn 
få indkøbt yderligere vaders med videre, 
så vi er klar igen, hvis uheldet skulle 
være ude. Der forventes også en træ-
ningsdag i brug af udstyret. 

D E T  F R I V I L L I G E  VA N D KO R P S

Det er kommunen, der bevilliger 
penge til grøn gård projekter, og det 

er ligeledes kommunen der suverænt 
udpeger egnede gårde og sætter for-
eninger på en intern venteliste. Det er 
også kommunen, der bestemmer hvilke 
gårde, der bliver igangsat hvornår. AB 
Haabet står på kommunens venteliste, 
men selvom vi har prøvet alle kneb, så 
er vi ikke kommet nærmere at få at vide, 
hvornår projektet går i gang. Vi ved blot, 
at vi vil blive varslet mindst et år før. 
Det er lidt frustrerende, især i forhold 
til andre arbejder, øvrige vedligeholds-
opgaver og forbedringer af gård, kloa-
kering, etc. men det er desværre sådan 
landet ligger. Bestyrelsen opfordrer alle 
til at væbne sig med tålmodighed.

GRØN GÅRD – STADIG LANGE UDSIGTER

Som tidligere oplyst, har bestyrelsen arbejdet med både at få lavet et forslag til 
design af en forskønnet facade mod Amagerbrogade samt økonomien og juraen i 

sådan et t projekt. Vi er nu blevet klogere på det hele, og har derfor besluttet at sætte 
projektet i bero. Det har vi gjort af flere grunde, fordi a) det er en bekostelig affære b) 
en facaderenovering skal medfinansieres af erhvervslejerne, og de har det i forvejen 
rigtigt hårdt i forbindelse med Ny Amagerbrogade projektet c) bestyrelsen mener, at 
giver mening at se Ny Amagerbrogade an, før vi investerer i et dyrt facadeprogram. 
Altså ser vi ikke på muligheden for et facadeprogram igen før tidligst i 2020.

FACADEPROGRAM PÅ AMAGERBROGADE



3

Vi er ikke rige, men det går den 
rigtige vej. Halvdelen af opgangene 

skulle have været renoveret i 2017 og 
resten i 2018. Da bestyrelsen og projekt-
gruppen fik mulighed for at fremrykke 
den sidste halvdel af opgangsprojek-
tet, så alt blev færdigt i år, blev regne-
stokken fundet frem. Efter aftale med 
banken kunne alle opgangene færdiggø-
res i år. Det kommer til at belaste årets 
resultat, men vi sparer et tilsvarende 
beløb til næste år, og vi kan allerede 
nyde de fine opgange i år. Økono-
migruppen har fulgt tæt med i kurserne 
på lån hele året. Da ejendommen er 
steget i værdi kan noget af bankgælden 
omlægges til realkredit. Det er rigtig 
godt. Der er derfor planlagt XGF 6. 
december, hvor vi håber at få vedtaget 
denne omlægning. Det konstante fokus 
på låneoptimering virker, og driften har 
det overordnet godt. 

ØKONOMIEN ER I  GOD UDVIKLING 

De nye vedtægter vedr. korttidsudlej-
ning via fx AirBnB og de nye regler 

vedr. fremleje træder i kraft 1. januar 
2018. 

Hvad end du ”langtidsfremlejer” et 
værelse, hele din lejlighed eller korttids-
udlejer via fx AirBnB, så skal bestyrelsen 
underrettes.

På Haabets hjemmeside kan du læse 
vedtægterne og finde spørgsmål og svar 
omkring vedtægterne for fremleje og 
AirBnB udlejning. 

På hjemmesiden finder du også den 
”tro og love erklæring” som ALLE andel-
shavere, der påtænker at korttidsudleje 
i 2018 via tjenester som fx AirBnB (max 
60 dage årligt), skal udfylde og sende til 
bestyrelsen inden 1. januar 2018.

A I R B N B  O G  F R E M L E J E

 Vedligeholdelsesbudgettet er derfor 
øget en del. Hvad der også var behov for. 
Der har været en betydelig ekstraom-
kostning til en vandskade i en lejlighed, 
og det har også kostet nogle penge at 
få fejlfundet og ordnet varme, varmt 
vand og afløb. Bestyrelsen har grundet 
arbejdet med Amagerbrogade, som 
koster meget på butikkernes omsætning, 
givet de erhvervsdrivende en måneds 
fritagelse for huslejebetaling (december) 
og regner p.t. med også at give en 
måned igen i foråret 2018. Det er rigtig 
ærgerligt og dyrt for foreningen, hvis 
mange af butikkerne må lukke. 
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Igen i år går salget rigtig fint, og alle lejligheder bliver hurtigt solgt. Man skal dog 
være opmærksom på, at hele proceduren med vurderingsrapport, elsyn, ventelister 

osv. tager op til 3 måneder, så vær ude i god tid. 
Følgende lejligheder er indtil videre solgt i år:

Ved Amagerport 3, 3. th.
Ved Amagerport 3, 2. th.
Amagerbrogade 4, 1. th.
Amagerbrogade 10, 3. th.
Amagerbrogade 8, 4. tv.

Alle spørgsmål om salg og ventelister stilles til 
Gertrud Jessen, Ved Linden 13, 2. tv. , gertrud@haabet.net.

SALG AF LEJLIGHEDER GÅR STÆRKT

Vi byder velkommen til Haabets nye 
inspektør Bo Christiansen. Han er 

ansat i 25 timer om ugen. Bo startede 
1. november og er allerede godt i gang.  
Han har taget fat på opgaven med stor 
energi. Bo har blandt andet en fortid 
som taksator og med lækagesporing og 
kender en del til, hvad en skade dækker 
over, og hvad der er en rimelig pris for 
udbedring. Han har en håndværksmæs-
sig baggrund som VVS’er. I sin fritid 
løber han, og dyrker Shinkyokushin, som 
er en form for karate. 

Bo kommer til at arbejde tæt sammen 
med Lars Vicevært, bestyrelsen (bygge-
gruppen) og alle vores rådgivere og leve-
randører. Leif er også en stor ressource 
ved opstarten af Bo. 

N Y  I N S P E K T Ø R

KONTAKTBEHOV?
Viceværten kontaktes på

tlf. 3296 8843 eller vice@haabet.net

Ved Linden 11, 4. tv.
Amagerbrogade 16, 2. th.
Amagerbrogade 12, 5. th.
Svinget 2, 1. th.
Ved Linden 5, 2. tv.

OBS: Har man tekniske spørgsmål eller skader på ejendommen, er det som altid 
vice@haabet.net, man skal kontakte.


