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AB HAABETS NYHEDSBREV
December 2017

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

Som nævnt i diverse opslag finder arbejds-
weekenderne i 2019 sted i 27-28. april og 4-5. 
maj. Vi regner med, at hver andel igen i år, 
skal bidrage med 2 arbejdsdage. Sæt X i fam-
iliekalenderen nu, - yderligere info følger. 

Kunne du tænke dig at give en hånd med 
til planlægning og koordinering af de hårde 
og sjove dage, så skriv til mig på krev_m@
hotmail.com.

Mvh. Kristian Møllbach, Amagerbrogade 4.

ARBEJDSWEEKEND 2018 
Kæmpe tilslutning 

Arbejdsweekenderne i 2018 blev som bekendt afholdt den 14.-15. april og 21.-21. april. På de 
fire dage blev der i alt præsteret 200 arbejdsdage. Altså i snit 50 personer pr. dag. Vejret 

var med os, så vi fik virkelig taget hånd på om den smukke gamle dame, Haabet. Listen over 
afsluttede opgaver blev meget lang – i alt kunne vi sætte flueben ved 40 større eller mindre 
opgaver. Der blev taget fat på alt: rengøring, reparation, istandsættelse, etablering, rengøring 
og maling af tørrerum, cykelkældre, for- og bagtrapper, vinduer, trappenedgange, gård, blom-
sterkummer, legepladser, borde, bænke, port, loft- og kælderrum, P-kælder, havearealer, 
stakitter – bare for at nævne lidt. 

Tak til alle som gjorde en stor indsats – ikke mindst til dem der tog holdlederrollerne. Det 
var både gavnligt, hårdt, hyggeligt og sjovt, og viste igen et super sammenhold og seje ildsjæle.

RENOVERINGEN 
AF AMAGERBRO-
GADE

Vores del af Amagerbrogade er nu 
færdig. Der mangler lige at få om-

rådet ved udkørslen fra Store Møllevej 
afsluttet, men ellers er der nu sat et 
punktum for en periode, hvor vi hele 
tiden havde opgravninger og besvær med 
at komme til vores opgange og porten på 
Amagerbrogade.

Også de erhvervsdrivende har haft en 
hård periode, hvor det var besværligt at 
komme til forretningerne.

Resultatet er blevet rigtigt flot – og 
vi tror, at det giver grundlag for igen at 
opleve Amagerbrogade som en rigtig god 
indkøbsgade.
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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. 

AIRBNB OG FREMLEJE 
Husk at orientere bestyrelsen

Haabets nye vedtægter vedr. korttidsud-
lejning via fx AirBnB og de nye regler 

vedr. fremleje trådte i kraft 1. januar 2018. 
Hvis du fremlejer et værelse eller frem-

lejer hele din lejlighed, skal du orientere 
bestyrelsen, så bestyrelsen til enhver tid 
ved, hvem der bor i din lejlighed. Du kan 
finde standardblanketten på 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 Haabets hjemmeside.

HUSK senest 31. december at sende en Tro 
og Love-erklæring til bestyrelsen, hvis du vil 
benytte dig af AirBnB udlejning i 2019.

NYE TIDER FOR FREMLEJE OG AIRBNB UDLEJNING

16 andelshavere har ønsket at benytte de nye vedtægter, der tillader AirBnB udlejning op 
til 60 dage om året. De har underskrevet en Tro og Love-erklæring om, at de vil over-

holde vedtægterne og Haabets husorden i forbindelse med deres korttidsudlejning.
3 andelshavere har underskrevet en advokataftale om udfasning af hotellignende udlejning. 

En udlejning, der har stået på siden foreningen var i store økonomiske vanskeligheder og 
havde brug for hver en krone i indtægt. I lyset af den nye (gode) økonomiske situation og i 
overensstemmelse med de nye vedtægter skal de uregulerede forhold være udfaset senest ved 
udgangen af 2019.

8 andelshavere er blevet kontaktet, fordi bestyrelsen manglede data på, om de reelt boede i 
deres lejligheder eller fremlejede dem. Disse andelshavere er blevet gjort bekendt med de nye 
vedtægter, der foreskriver, at man kun kan fremleje sin lejlighed i max 2 år – derefter må man 
flytte tilbage eller sælge lejligheden. 

OPGANGSRENOVERINGEN

Der er allerede gået et år efter færdig-
gørelsen af hovedtrapperne. Vi har 

haft 1-årsgennemgang, og der var kun 
få bemærkninger. Det er et godt udført 
arbejde, som kan holde i mange år. Det 
er vigtigt, at opgangene fortsat fremstår 
pæne og indbydende, og vi har derfor aftalt 
med håndværkerne, at opgangene hvert år 
gennemgås, så eventuelle skader kan blive 
udbedret.
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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.

GRØN GÅRD
Et skridt frem to tilbage

I august modtog bestyrelsen den glædelige nyhed 
fra kommunen, at projekt GRØN GÅRD i Haabet 

senest går i gang i 2020. Den melding valgte vi at 
dele med jer, fordi det alt andet lige er positivt, 
at kommunen har Haabet i kikkerten, og at vi nu 
havde et årstal. 

Desværre råber vi ikke længere så hurra, for i 
september var der budgetforhandlinger på Råd-
huset. Halvdelen af budgettet til anlæg af grønne 
gårde forsvandt i den proces. Det har resulteret i at 
politikerne på rådhuset har lavet helt nye kriterier 
for, hvilke områder der skal prioriteres, og her er 
Haabet ikke med. Fx ligger ejendommen ikke i et 
udsat boligområde. Derfor er den nye melding 
fra kommunen, at vi stadig 
står på listen, men de 
kan ikke sige, hvornår 
Haabet evt. kan komme i 
betragtning, men i hvert 
fald ikke før efter 2022. 
Det er mildest talt rigtigt 
ærgerligt.

Mvh.
Søren fra Gårdudvalget 
og Christina fra Bestyrelsen

RENOVERING AF FALDSTAMMER

Haabet er en gammel ejendom, og et fast problem er de tilstoppede faldstammer. Den 
normale reparation er at udskifte partielt, fx i en lejlighed. Men det er dyrt, og løser 

ikke det generelle problem med de tilstoppede faldstammer. En total udskiftning af fald-
stammerne vil være meget generende for beboerne og vil kræve delvis nedtagning af køkken 
og badeværelse. Det er ikke en ønskværdig metode. Derfor afprøver vi nu at bruge såkaldt 
strømpeforing. Det går i korthed 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 fald-
stammer.

Metoden med strømpeforing er efterhånden godt kendt og afprøvet. Det er derfor planen 
at lave et forsøg i en opgang i starten af det nye år. Hvis det går som ventet, fortsætter vi i hele 
Haabet.

NY GÅRD-
BELYSNING

Den gamle og temmelig util-
strækkelige belysning i gården 

er blevet fjernet, og der er opsat 
nye lamper. Der er monteret 
lamper over alle dørene til køkken-
trapperne samt ved nedgange og 
gennemgange – selvfølgelig med 
LED-pærer, så det også hjælper 
på energiforbruget og reducerer 
vores CO2-udledning.



4

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.

4

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.

5

HAABETS ØKONOMI

Låneomlægning: Foreningen har omlagt det sidste banklån til realkredit. Vi har derfor ikke 
længere bankgæld, ud over foreningens kassekredit. Det giver en pæn lille besparelse på 

bidragssatsen de næste mange år. Udgifterne til omlægningen dækkes af 1. års besparelse. 
Driftsoverskud: Som materialerne til generalforsamlingen i foråret viste, ser det ud til, at 

foreningen ender med et pænt overskud på driften i 2018 – også selvom der anvendes en del 
midler på vedligeholdelse og forbedringer. Det er dejligt. 

SWAP: Trods overskud og friværdi hører vi desværre stadig, at nogle 
banker er tilbageholdende, da foreningen stadig har SWAP-lån. 
Andre banker – heriblandt Nordea – låner gerne 
ud, hvis ellers låntagerens øvrige 
økonomi kan godkendes.

VELKOMMEN TIL 
ROOTY

Vi har fået en ny type erhvervslejer i form 
af Rooty, der serverer sunde salater med 

fokus på økologi. Rooty er flyttet ind i de 
lokaler, som Krunch i lang tid lod stå med 
tildækkede vinduer. 

Det er dejligt, at der ikke længere er en 
”død” butik og der har været et fint samar-
bejde med erhvervslejeren i tiden op til 
åbningen. 

Det er godt med et bredt udvalg af erh-
vervslejere. Husk at benytte de lokale butik-
ker.

NY STRATEGI FOR 
ERHVERVSLEJEMÅL 
PÅ VEJ

Bestyrelsen arbejder sammen 
med bl.a. foreningens valuar og 

DEAS erhverv på en erhvervsstrate-
gi, der skal sikre en fortsat sund, 
langsigtet udvikling omkring 
foreningens erhvervslejemål, så 
disse til stadighed understøtter 
andelsforeningens strategiske mål. 
Hovedpunkter fra den nye strategi 
planlægges fremlagt på GF 2019.

JULEGAVE TIL ANDELSHA-
VERE DER HAR BETALT DE-
POSITUM

Grundet foreningens gode økonomi, blev det 
på GF 18 besluttet, at alle andelshavere, som i 

perioden fra 2010 til 2017 har betalt depositum, da 
de købte deres andele – får 
deres depositum tilbage i 
december 2018. DEAS har 
kontaktet de berørte andels-
havere vedr. kontooplysning-
er, som beløbet skal 
indsættes på. 
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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-modern-
iserede. Siden sidste nyhedsbrev er følgende lejligheder blevet solgt:

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

Man er altid velkommen til at rette henvendelse til Gertrud Jessen, Ved Linden 13, 2. tv, 
gertrud@haabet.net med spørgsmål til ventelister eller lignende. Man skal være opmærk-
som 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. Hold øje med 
opkrævningsblanketten omkring maj måned. Der bliver skrevet på Facebook og hjemmesid-
en, når blanketten uddeles. Hvis der ikke bliver betalt, bliver personen slettet fra ventelisten 
uden varsel. Hvis man betaler for sent, bliver personen sat nederst på listen.

Amagerbrogade 14, 1. th.
Amagerbrogade 14, 1.tv.
Ved Amagerport 1, 4. th.
Ved Amagerport 3, 4. th.
Ved Linden 11, 5. tv.
Ved Linden 7, 5. tv.
Ved Linden 9, 4. th.

TYVE PÅ SPIL I HAABET

Efter et par ubehagelige indbrud i stuelejligheder i foreningen i løbet af 2018 er det vigtigt, 
at alle er ekstra opmærksomme på sikkerheden i og omkring ejendommen. Portens timer 

er justeret så den lukker hurtigere, og låsen på alle yderdøre tjekkes regelmæssigt. Husk at 
skrive til viceværten, hvis der observeres problemer med døre, der ikke lukker ordentligt. 
Der opfordres også til ikke at acceptere skralderodere. Bed dem venligt om at forlade gården.

LYDISOLERING I BEBO-
ERRUMMET

Der er blevet etableret støjisolering i 
beboerrummet, så overboen hører 

lidt mindre til sammenkomster i lokalet. 
Det kan jo ikke helt undgås, at man kan 
høre, når rummet bruges, men vi håber, 
at dette tiltag vil afhjælpe generne.

PROBLEMER MED LARM FRA 
VARMECENTRALEN LØST

Flere andelshavere har oplevet støjgener i form 
af en klikkende lyd fra varmecentralen. Det 

har været til gene i en årerække. Årsagen til prob-
lemet er endelig fundet, og den defekte pumpe er 
udskiftet og problemet er ophørt.

Bestyrelsen kontaktes på kontakt@haabet.net


