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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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KÆRE ALLE

Det er efterhånden en tradition, at vi deler nyheder om livets gang og driften af ejendommen 
med jer omkring årsskiftet. Sådan er det også i år. Nyhedsbrevet lægger vægten på, hvad der 

er sket siden generalforsamlingen i foråret. Den helt korte historie er, at det går godt. Foreningen 
er inde i en positiv udvikling, både med drift, økonomi og vedligeholdelse. Det er også rigtigt godt 
at kunne fortælle, at der arbejdes på gode projekter, der yderligere kan forskønne ejendommen. 

God læselyst! 

FORENINGENS HJEMMESIDE

Dette er et lille reklamefremstød for vores 
hjemmeside www.abhaabet.dk.

Det er god kilde til information om ejendom-
men, både praktiske og mere generelle oplys-
ninger. 

Brug hjemmesiden – den opdateres hele tid-
en, så informationerne er ført a jour.

ROSEPROJEKTET

Projektet med at plante roser på Amager-
brogadesiden er i gang. Der har været en 

udfordring med at få kommunens godken-
delser på plads (bl.a. gravetilladelse). Den 
sag er fortsat ikke løst, og det har forsinket 
sagen, så det er nu blevet for sent at tænke 
på at grave og 
plante.

Vi forven-
ter, at der 
sker noget 
til foråret. Vi 
håber at se så 
mange som 
muligt til 
plantedagen, 
der bliver 
meldt ud, så 
snart vi ved 
mere.  

EN NY OG BEDRE 
GÅRDINDRETNING

Vi har en plan om at gentænke affaldsom-
rådet og samtidig gøre gården pænere at 

se på. En lille arbejdsgruppe er i gang med 
at udarbejde et forslag til nyindretning af 
gården. Vi håber at være så langt med proces-
sen, at vi kan orientere nærmere på general-
forsamlingen til april.

AIRBNB OG FREMLEJE
Husk at orientere bestyrelsen

I AB Haabets vedtægter vedr. korttids-
udlejning (fx via AirBnB) og fremleje står 
der, at hvis du fremlejer et værelse eller 
fremlejer hele din lejlighed, skal du orien-
tere bestyrelsen, så bestyrelsen til enhver 
tid ved, hvem der bor i din lejlighed. Du kan 
finde standardblanketten på AB Haabets 
hjemmeside (abhaabet.dk/for beboerne/an-
delshavere/fremleje).

Hvis du korttidsudlejer via fx AirBnB 
(det må højst være 60 dage årligt), skal du 
aflevere en Tro og Love-erklæring, som du 
finder på AB Haabets hjemmeside.

HUSK at sende en Tro og Love-erklæring 
til bestyrelsen senest 31. december, hvis du 
vil benytte dig af AirBnB udlejning i 2020.

Alle godkendelser af korttidsudlejning 
udløber automatisk efter 12 måneder.
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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

Endelig er sagen om bodegaens udeserver-
ing afsluttet. Det står klart og tydeligt i 

kontrakten, at det suverænt er foreningen, 
der råder over bodegaens brug af fortovet. 
En række dokumenterede klager over støj 
– inklusive over bingo udenfor og musik fra 
højttaler sent om aftenen – førte til sidst til 
en retssag. Når en retssag blev nødvendig, 
var det fordi, bodegaen ikke ville mødes og 
aftale ordnede forhold. Foreningen har flere 
gange forsøgt at indgå et forlig med regler 
for udeservering, men det er blevet afvist af 
bodegaen. Byretten i København var enig i, at 
bodegaen har skrevet under på, at det er fore-

Bestyrelsen er ved at færdiggøre en er-
hvervsstrategi, der skal sikre at forenin-

gens erhvervsudlejninger understøtter fore-
ningens overordnede strategiske mål, som er:

Erhvervsstrategien skal understøtte fore-
ningens mål om at her skal være godt at være 
for andelshaverne. Ideelt 
set bidrager erhvervsud-
lejningerne til at gøre 
foreningen til et endnu 
bedre sted at være ved at 
tilbyde en bred vifte af 
muligheder for relevante 
indkøb og gode oplevelser 
og et attraktivt nærmiljø. 
Mere grundlæggende 
må erhvervsudlejninger 
ikke gøre foreningen til et 
mindre godt sted at være 
for andelshavere, hvilket 
kan handle om støj, lugt, renovation eller 
andet. 

Erhvervsudlejninger bidrager årligt med et 
væsentligt beløb til AB Haabets driftsøkonomi. 

ningen, der bestemmer over, hvordan den 
må bruge fortovet. Bodegaen accepterede 
først afgørelsen, men ankede derefter til 
Landsretten og fortsatte udeservering og 
støj også sent om aftenen. Landsretten har 
nu afgjort sagen, og har klart og enstem-
migt afvist bodegaens synspunkter og givet 
foreningen medhold. Selv om foreningen 
vandt, er det en sag, som har trukket tid og 
kræfter hos alle. Det er derfor godt, at den 
nu er afsluttet. Vi håber på sigt, at den gode 
dialog der generelt er med erhvervslejere 
om deres vilkår, også kommer til at omfatte 
bodegaen. 

SAGEN OM UDESERVERING VED BODEGAEN ER AFGJORT

Endvidere bidrager erhvervsudlejningerne 
til værdisætningen af ejendommen. Det er 
således af stor betydning for en sund økonomi 
i AB Haabet, at erhvervsdelen til stadighed 
vedligeholdes og udvikles hensigtsmæssigt. 

Facaden mod Amagerbrogade er i høj grad 
AB Haabets fysiske ansigt udadtil. Det er 
den del af ejendommen som springer mest 
i øjnene, og som flest mennesker passerer 
forbi i det daglige. Udviklingen af AB Haabets 
erhvervsdel bidrager også på den måde meget 
konkret til, om foreningen ser attraktiv ud 

udefra. Der forbere-
des i forbindelse med 
erhvervsstrategien et 
”blødt” facadeprogram, 
som bl.a. rummer 
udarbejdelse af grun-
dlæggende designska-
belon for facader med 
udgangspunkt i husets 
og områdets karakter 
samt mulighed for et 
vist tilskud til renover-
ing af facaden i over-
ensstemmelse hermed. 

Strategien udarbejdes i konsultation med 
DEAS Erhverv og valuar og præsenteres på GF 
2020.

NY STRATEGI FOR ERHVERVSLEJEMÅL

Her skal være godt at være 
Vi skal have en sund økonomi
Foreningen skal være attrak-

tiv set udefra
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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. 

RENOVERING AF FALDSTAMMER

Vi annoncerede planen om at lave et forsøg i en 
opgang med en foring af faldstammerne, men 

projektet blev forsinket af andre og store opgaver, der 
krævede tid og penge.

Planen er bestemt ikke opgivet, fordi den tradi-
tionelle reparation af faldstammer med at udskifte 
partielt, fx i en lejlighed, er dyr og løser ikke det 
generelle problem med de tilstoppede faldstammer. 
En total udskiftning af faldstammerne er dog meget 
generende for beboerne og vil kræve delvis nedtag-
ning af køkken og badeværelse. Det er altså ikke godt 
for beboerne eller for håndværkerne. Vi vil derfor 
afprøve en såkaldt strømpeforing, som går ud på at 
faldstammen først ”udbores” og renses med en kraftig 
rensemaskine. Derefter fores faldstammen med et 
plastic-lag, som gør det nemmere at vedligeholde. Og 
den helt store fordel er, at man undgår at nedtage de 
eksisterende faldstammer. Metoden med strømpefor-
ing er efterhånden godt kendt og afprøvet. 

Vi sigter mod at lave et forsøg i en opgang i starten 
af det nye år. Hvis det går som vi håber og venter, 
fortsætter vi i hele Haabet.

ARBEJDSWEEKENDER 2020

Haabets Arbejdsweekender er dagene, hvor vi giver vores skønne bygning og fællesarealer en 
kærlig forårs-hånd og gør ”den smukke, gamle dame, Haabet” klar til endnu en sæson med et 

mylder at børn og voksne, fri leg og hyggelige grillaftener.
AW’erne er dagene hvor vi mødes om fællesopgaver og lærer hinanden endnu bedre at kende, 

på kryds og tværs af hele vores ejendom. Vi får mange gode, sjove og skøre dialoger - og mange nye 
idéer og venskaber udspringer herfra.

AW2020 finder sted i weekenderne 18. & 19. april og 25. & 26. april. Som andelshaver skal den 
enkelte lejlighed mønstre i alt 2 mandedage. Du kan læse mere om dette i vores vedtægter.

Traditionen tro mødes vi kl. 8.30 til morgenmad i fælleslokalet – og derefter giver vi den gas 
med både stærke indsatser og fantastisk hygge. Og denne forandring kan virkelig ses – og noget vi 
alle nyder godt af. De flotte indsatser kan vi både se med øjet, men de kan også mærkes på penge-
pungen.

Har du et gennemtænkt forslag til en opgave for AW, så er du 
velkommen til at skrive til: krev_m@hotmail.com

Tilmeldingsblanket lander i din postkasse i starten af 2020 – 
men husk nu at sætte X i kalenderen allerede nu.

Haaber vi ses.
På AW-holdets vegne, Kristian Møllbach

UDLANDET TRÆKKER

Kineserne og diplomatiet var 
i sommeren 2019 så heldige, 

at Christina Anderskov fra besty-
relsen takkede ja til en stilling ved 
den danske ambassade. Derfor er 
suppleant Jens Mandrup trådt ind 
i bestyrelsen. Vi savner selvfølgelig 
at arbejde sammen med Christina, 
men er samtidig meget glade for  det 
nye samarbejde med Jens. 

Der har også været et farvel til 
Leif, der i mange år har bidraget til 
driften af ejendommen og været et 
socialt bindeled her i foreningen. 
Også Leif blev headhuntet af udland-
et, og opholder sig nu meget i Bra-
silien. Bestyrelsen vil gerne takke 
alle, der var med til at gøre farvelar-
rangementet i gården til en festlig 
begivenhed. 
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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. 

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

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.

STYR PÅ DRIFT OG LIKVIDITET

Det går godt med at følge den økonomiske plan. Planen skal sikre, at vi kan betale afdrag, når 
den afdragsfri periode udløber, og at der hele tiden er råd til at passe godt på vores fælles 

ejendom. Vi har netop været til budgetmøde, og foreningen kommer ud af året med et rigtigt pænt 
overskud. For første gang i foreningens historie, er der stort set ikke længere nogen bankgæld, 
kun realkredit. Det gælder også for kassekreditten, der nu er ved at være i nul. Det er rigtig godt. 

BEREGNING AF INDIVIDUEL ANDELSVÆRDI

Der har været en del artikler i medierne 
om prisen på andelsboliger og lejebol-

iger. Det handler om den paragraf der hedder 
§ 5.2. Kort sagt betyder det, at en udlejer 
må hæve huslejen til markedsniveau, hvis 
man renoverer en lejlighed. Nogle udlejere 
har været grove og har sat lejen så højt, at 
de efterfølgende har tabt i huslejenævnet. 
Folketinget ser lige nu på, om reglerne skal 
ændres. Problemet er bare det, at et indgreb 
kan påvirke værdien af andelsboliger. 

Man finder ud af, hvad en andelsforening er 
værd, ved at en valuar vurderer, hvad byg-
ningen skulle koste som udlejningsejendom.  

Hvis man ændrer § 5.2 kan det også ændre 
værdien af andelsforeninger. Nogle af de 
forslag til løsninger, der har været fremme, 
kunne fjerne en meget stor del af værdien. 
Foreningen har derfor været i kontakt med 
en række af boligordførerne i Folketinget, 
for at vise, hvad det kunne betyde hos os. 
Alene det at politikerne overvejer at ændre 
reglerne kan betyde, at de investorer, der 
køber udlejningsejendomme, holder sig 
tilbage, indtil de nye regler er på plads. Vi 
håber selvfølgelig på en politisk løsning, som 
ikke rammer andelsboliger, og på at det sker 
hurtigt. 

POLITISK URO OM VÆRDISÆTNING AF ANDELSBOLIGER

ØKONOMIØKONOMI

For nogle måneder siden skrev vi om det 
markante rentefald på realkredit. 

Når renten falder, stiger foreningens SWAP-
gæld. Det har ikke rigtig noget at sige for 
den daglige drift af ejendommen, men kan 
påvirke friværdien og dermed andelskronen 
(altså prisen på den enkelte lejlighed). Hel-
digvis var generalforsamlingen sidste år så 
forudseende, at den afsatte en buffer på 20 
millioner kroner til eventuelle renteudsving. 
Derfor var vi indtil juli 2019 fri for at beregne 
andelsværdi ved hver handel, selv om renten 
faldt drastisk til under nul. 

Ved udgangen af august blev bufferen på 
de 20 millioner overskredet af nogle mar-
kante rentefald. Der skulle derfor foretages 

en beregning af andelskronen, hver gang der 
blev handlet en bolig i foreningen.

Der er 2 mekanismer, der påvirker værdi-
en af gælden. Hver gang renten falder med 
0,1, stiger gælden med omkring 3,1 million. 
Samtidig er det sådan, at frem mod SWAP-
gældens udløb i 2026   falder SWAP-gælden 
med omkring 1 million hver måned det første 
år. Derefter flader det ud. I løbet af efteråret 
er der sket en mindre rentestigning og sam-
men med det månedlige fald i SWAP-gælden 
betyder det, at foreningen igen er indenfor 
bufferen på de 20 millioner. Der har derfor 
ikke været behov for at beregne individuel 
andelsværdi i november og december.
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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. 

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

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.
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SALG AF LEJLIGHEDER I HAABET

Der sælges fortsat en del lejligheder i AB Haabet, både moderniserede og ikke-moderniserede. 
Siden sidste nyhedsbrev er følgende lejligheder blevet solgt:

 Amagerbrogade 4, 3. tv
 Amagerbrogade 6, 4. th.
 Amagerbrogade 10, 2. tv.
 Amagerbrogade 10, 3. th.
 Amagerbrogade 12, 2. th.
 Amagerbrogade 14, 4. th.
 Amagerbrogade 16, 2. tv.
 Svinget 2, 5. tv. 

Man er altid velkommen til at rette henvendelse til Gertrud Jessen, Ved Linden 13, 2. tv, ger-
trud@haabet.net med spørgsmål til ventelister eller lignende. Man skal være opmærksom på, 
at man kun får tilbudt lejligheder, der ligger inden for de ønsker, som man selv har skrevet på 
blanketten. Man kan frit ændre sine ønsker. Husk, at det er gratis at stå på den interne venteliste, 
mens det koster 200 kr. om året at stå på den eksterne liste. 

Ved Linden 7, 4. tv. 
Ved Linden 9, 2. th.
Ved Linden 9, 3. tv. 
Ved Linden 11, 2. tv.
Ved Linden 11, 3. tv.
Ved Linden 13, st. th.
Ved Linden 13, 2. th.
Ved Amagerport 3, 3. tv.

UBUDNE GÆSTER OG TYVE PÅ SPIL I HAABET
Husk at lukke døre og vinduer

Vi bor i en dejlig og hyggelig forening, men nogle gange får vi desværre ubudne gæster. Her er 
nogle ting, bestyrelsen vil opfordre til at alle andelshavere er opmærksomme på.

Skraldere – Det virker måske ganske uskyldigt, når der en gang imellem er nogle, der tjekker 
vores skraldecontainere, men vi har desværre kunne konstatere at tiden også bliver brugt på at 
tjekke efter åbne vinduer og ulåste døre, som så senere, når der er mere uforstyrret, bliver udsat 
for ubudne gæster. Derudover er der et simpelt problem med rod. Der er nogle skraldere, der 
smider skrald. I det hele taget er gården privat område, hvor de ikke må være 

Yderdøre – Husk at lukke yderdøre og lad være med at sætte noget i klemme. Vi har desværre 
haft nogle tilfælde, hvor udefrakommende har kunnet komme ind i opgangene, fordi yderdørene 
ikke har været lukkede og disse har forsøgt at bryde ind i lejlighederne. Især de øverste lejlighed-
er er mål for disse personager, da man kan ”arbejde” relativt uforstyrret øverst oppe.

Vinduer – når solen skinner, er det dejligt med åbne vinduer, men hvis man bor på de nederste 
etager, er det også en invitation til at få ubudne gæster. Et godt tips er at anskaffe sig sikkerhed-
shasper, der låser vinduet, når det står åbent. De kan anskaffes til en overkommelig pris – tal med 
viceværten. 

Bestyrelsen kontaktes på kontakt@haabet.net


