
Referat af havevandring 2. juni 2017                                                                            August 2017                                       
      
Ved havevandringen 2. juni deltog Nikolaj Andersen fra Patrizia, Pernille fra Administrationshuset, 
teknisk medarbejder Morten fra Patrizia, Niels, Gitte og Jesper.  
 
Generelt: Nikolaj A informerede om, at Patrizia ikke indenfor en 10 års horisont har planer om at 
sælge lejlighederne fra som ejerlejligheder. Han gjorde det også klart, at P har som mål at tjene så 
meget som muligt til de nye ejere af ejendommen. Ved skift af lejere istandsættes lejligheden, og 
lejen sættes til 2175 kr/m2/år. 
 
Haven 
Skiltning privat område, mod uønskede overnattende gæster:                                                     
Beboerforeningen har givet kontakten til lokalpolitiet over til Patrizia for afklaring af skiltning. 
 
Haveindretning og eventuel beboerinddragelse:                                                                             
Endnu ingen planer for haveindretning. Beboerne er dog velkomne til at komme med idéer. Patrizia 
(P) ved, at vi gerne ser, at Freddy Fræks skulptur ”Sømærket” bliver flyttet andetsteds, og P vil 
undersøge muligheder/økonomi. 
Sand udskiftes min. hvert andet år. OBS: Det er aktuelt 3-4 år siden sidste udskiftning, det skal 
skiftes til ”formbart sand”, da børnene p.t. ikke kan bygge med sandet. 

Indgang/trappeopgange: 
Trænger virkelig til vedligeholdelse - ny maling, nye lamper, reparation, lås på yderdøre 
Nikolaj A er indstillet på at indgang/trappeopgange skal males, men den blå farve bibeholdes, fordi  
ellers skal gelænderne afmonteres mv, og det bliver for omfattende for P. Pærer udskiftes først 
efterhånden som de brænder ud. Der vil også blive foretaget grundig rengøring.  

Kælder/affaldssortering 
Reparation/fornyelse af låse, så døre lukker helt, når man går ind/ud:                                                     
Defekter meldes til vicevært, så bliver det ordnet. 

P-kælder, bedre lysforhold særligt sent om aften/natten. Det er utrygt at komme sent hjem:           
Aftalt at aftensparelys slås fra, så der er fuld belysning døgnet rundt. 

Rengøring af parkeringskælder - herunder fjernelse af affald:                                                                    
Der vil blive foretaget en ekstra grundig rengøring af P-kælderen med fjernelse af affald. 
 
Flere cykelstativer:                                                                                                                                    
Kunne ikke finde bedre løsninger end nuværende.  
P er informeret om og har noteret, at der ønskes lås på kælderrum for at forebygge tyveri, og at der 
oftere tømmes affaldsrum, det er tit overfyldt.  

Området mod Voldgården:  
Vedr. plantning af en bøgehæk ud mod fortovet i Voldgården til forhave med borde og bænke 
samt altaner mod Voldgården (SØ) og kanalen (NØ) 
Intet af ovenstående er der stemning for i Patrizia. Det overordnede budskab var, at der kun bliver 
bekostet Need to Have, intet Nice to Have. Mht. ex. altaner var det Ps indstilling, at det ikke kan 
lade sig gøre med lejere, men måske kunne komme på tale ved frasalg som ejerlejligheder.  
 
Kajområdet:  
Beplantning af træer på kaj området. Opsætning af borde og bænke ud til kanalen (til brug primært  
 



 
 
morgen/formiddag): Intet af dette støttes af P på nuværende tidspunkt. Dels skal området under 
byggeriet bruges til parkering, dels er det Nice to Have, som ikke prioriteres af P.   
 
Nyt byggeri 
Farver - mure og altaner: 
Nikolaj viste os et foto med røde mure og grå altaner. Senere har vi set andet foto med gule sten og 
sorte altaner. Stort set alt byggeri i karreen er holdt i røde mursten, hvide vinduesrammer og grå 
altaner. BR har efterfølgende sendt brev til TMF og anmodet om der ved bedømmelsen tages 
hensyn til at nybyggeriet farvemæssigt passer til området. Vi har fået følgende svar: “Vi behandler 
fortsat det fremsendte materiale angående facadernes udformning og tilpasning til området.”                          
Så de er i det mindste og heldigvis opmærksomme på den del af det.  
 
Administrativt 
Viceværtsbistand: 
Bliver fra august 2017 ved firmaet Damgaard. Nikolaj kunne ikke love, at der ville være vicevært til 
stede her og i givet fald højst 2 timer ugtl. Akut hjælp var der også stramme restriktioner på var 
indtrykket. Vi fik ingen konkret info, men Nikolaj havde heller ikke tænkt det igennem, virkede det 
til.  
 
Låsesystemet: 
Nikolaj blev informeret om at låsesystemet ikke altid fungerer med risiko for at man uden egen 
skyld ikke kan komme ind i sin bolig.  
Nikolaj skal efterfølgende have indhentet tilbud på almindeligt nøglesystem, men det vides endnu 
ikke, hvad der er kommet ud af det.  
 
Rygning i opgange og på altaner samt rygning af "specialtobak" på altaner: 
I følge husordenen er det ikke tilladt at ryge, herunder specialtobak, i fælles indendørsarealer (fx 
elevatorer og opgange), men rygning på altaner har vi ikke med i husordenen.                          
Såfremt man har gener pga. røg fra naboen, anbefaler BR til at søge en direkte løsning med naboen. 
Såfremt dette ikke lykkes kan man henvende sig til BR, som vil forestå en opdatering af 
husordenen, såfremt forslag kan samle nødvendigt flertal. 
 
P er videre gjort opmærksom på, at der er behov for følgende: 
At udendørsarealerne holdes bedre. At nye beboere får grundig info om brugen af affaldsskakt ved 
indflytning. Ny husorden og indskærpelse at der ikke skal stå noget i opgange.  
 
Niels og Gitte 
 
 


