
Nyhedsbrev

Oktober 2005Oktober 2005

Ejerforeningen

Bispeengen

TELEFONLISTE
Formand Lars Fox 38 19 92 75

Næstformand Henrik Linander 35 85 89 98

Kasserer Claus Mortensen 38 10 38 82

Sekretær Kasper Worm-Leonhard 51 92 92 12

Bestyrelsesml. Svend Trøst Sørensen 38 86 75 10

Bestyrelsens vagt telefon:   21 67 86 75

E-mail: bestyrelsen@bispeengen.dk

Vicevært :  W.R. Service  ( Wivi & Kurt)

Træffetid kl. 7.00 – 17.00 20 21 70 09

Uden for normal arb. tid 47 93 90 09

Boligexperten : Vesterbrogade 24, 3. 33 22 99 41



Endelig skal vi have sat have møblerne i kælder-
rummet ved MV 12. Bestyrelsen vil naturligvis sørge for 
mad og drikke til de fremmødte.

VI MØDES KL. 10.00 UDFOR MV4 I GÅRDEN.
Vi forventer at være færdige senest kl. 16.00

Liste over foreningens håndværkere
VVS (uafklaret)
Kurt Jepsson VVS (alternativt) 38342426
Låsehuset (låsesmed) 38101140
Hans Poulsen (murer) 43521596/

40964084
Vilstrup Olesen (elektriker) 35837233

Falck (abonn. 19035789) 70102030
Tryg forsikring

VVS
Vi har desværre haft dårlige erfaringer med vores 
tidligere tilknyttede blikkenslager. Vi er derfor igang
med at finde en ny. Er der beboere der har gode 
erfaringer med et bestemt VVS firma, hører vi det 
gerne.

Generelt er vi altid interesseret i at høre om gode 
håndværkere. Samtidig vil vi meget gerne høre det, 
hvis beboere har dårlige erfaringer med håndværkere 
tilknyttet foreningen.

Individuelt afdrag på fælleslån
Det vil, som nævnt på bl.a. generalforsamlingen, igen 
være muligt at lave individuelt afdrag på foreningens
fælleslån. I starten af December vil alle ejere der, via 
fællesudgifterne, stadig betaler afdrag til fælleslånene, 
få tilsendt et brev fra vores administrator. Her vil det 
fremgå hvad det koster den enkelte ejer at betale 
lejlighedens andel af fælleslånet ud.

Brevet vil, som nævnt, blive sendt ud i starten af 
december. Er man interesseret i at betale sin andel, skal 
dette meddeles Boligexperten senest medio december. 
Detaljer vil fremgå af brevet.

Brandsikringskampagne
Sommeren igennem har vi i bestyrelsen haft kontakt til 
diverse brandmyndigheder for at finde ud af præcis, 
hvilke regler der gælder for brandsikring af 
ejendommens fællesarealer samt for de enkle 
lejligheder. 
Det forholder sig sådan at flere i ejendommen har 
fjernet de brandhæmmende plader på og over fordøren i 
deres lejligheder for at få lys ind fra fortrappen.
Dette er i følge brandregulativerne ikke tilladt, da
det glas der sidder i døren ikke er modstandsdygtig 
overfor varme og en eventuel brand vil derfor hurtigt 
kunne brede sig og spærre af for flugtvejene.



Cykeloprydning!
Efter den vellykkede cykeloprydning for et år siden, er 
tiden igen kommet til at kigge lidt nærme på den 
tohjulede vognpark i gården og omkring vores ejendom. 
Fremgangsmåden bliver ligesom sidste gang. Dvs. 
bestyrelsen sætter sedler på de cykler, som ikke ser ud 
til at blive brugt. Finder man en seddel på sin cykel og 
ikke ønsker cyklen bortskaffet, skal man blot fjerne 
sedlen. De resterende cykler vil i starten af december 
blive samlet sammen og først til januar blive bortskaffet.  

Såfremt man ikke ofte anvender sin cykel i gården, 
bedes man stille cyklen i kælderen, således at den i 
forvejen knappe plads i gården kan bruges til dagligt 
anvendte cykler. 

Juletræsfest
Søndag den 27. november klokken 14:00, bliver der 
afholdt juletræsfest for alle i haven. Der vil
blive serveret gløgg og æbleskiver, og så vil vi tænde 
juletræet sammen med julemanden, hvis vi ellers kan 
finde ham.

Arbejdsweekend den 12. november 2005
Den 12. november holder E/F arbejdsweekend. Der er 
bestilt 2 containere til levering ved BE 9. Vi skal dels 
have fjernet nogle (mange) udrangerede cykler, så hvis 
du/I har en sådan udenfor eller i gården, så sæt den i 
kælderrum. Vi skal også have ryddet de resterende ca. 
5-8 forladte loft-/kælderrum.

Vi vil i bestyrelsen derfor inden for den nærmeste 
fremtid, gennemgå alle fordøre med henblik på at sikre 
at der er gjort det bedst mulige for at forhindre at en 
eventuel brand måtte sprede sig.

Trappeoprydning
Bestyrelsen har foranlediget en gennemgang af alle 
for- og bagtrapper for ulovligt henstillede effekter samt 
indsamling af disse. Dette sker for at overholde den 
gældende lovgivning på området. Det betyder at trap-
perne, som jo er flugtveje ved en eventuel brand i ejen-
dommen, skal holdes helt fri for effekter ifølge brand-
myndighederne. Dette er ikke en lov vi i E/F har nogen 
indflydelse på, men blot skal sørge for bliver overholdt. 
Derudover kan efterladte effekter i opgangene blive 
benyttet til pyromanbrande, hvilket tidligere er sket!
Der vil således lejlighedsvis blive foretaget en 
gennemgang af alle for- og bagtrapper med 
efterfølgende indsamling af effekter. 
Har man fået inddraget nogle ejendele i denne 
forbindelse, kan man henvende sig til bestyrelsen og få
tingene udleveret. Der vil blive opkrævet et beløb på
250,- fra hver lejlighed hvor der fjernes effekter. Dette 
beløb går til dækning af viceværtens arbejdsløn.
Facaden Munkensvej 8, 
Der faldt murværk ned 1. Weekend i september, 
bestyrelsen har taget kontakt med en Murermester, der 
har fjernet det løse murværk, samt  få inspiceret den 
udvendige facade. Der afventes en rapport for snarlig 
reparation af facaden.



Haven - Sommeren 2005
Selvom det ikke var meget sol vi fik i sommeren, så har de 
nye planter der kom i jorden i foråret overlevet og vokset sig 
store og fine (de fleste af dem, i hvert fald). De vil vokse sig
endnu større og finere allerede næste år. 

Vi fik også - på vores arbejdsdag - banket 
rhododendronbedet op. Tak til alle der hjalp - det var en 
fornøjelse. Der kommer nye planter i jorden i løbet af 
oktober, de er bestilt og skal blot leveres og plantes. 
Grunden til, at der er blevet lavet et højbed er, at der ikke er 
langt fra jordoverfladen til beton, asfalt og murbrokker. Så
planterne har brug for lidt mere jord for at vokse. Det får de 
så nu.

Trods de få solskinsdage har det været usædvanligt tørt i år. 
Det kunne især ses på vengaen (de stedsegrønne bede 
langs med Bispeengen), men de er utroligt hårdføre og 
overlevede også en tørke.

"Børnehaven" blev desværre ikke brugt i år. Det var lidt en 
skam, fordi den fik lov til at vokse lidt vildt. En positiv ting var 
dog, at jeg fik mulighed for at dyrke endnu flere valmuefrø. 
De skal nok blive spredt med omtanke til næste år. Men 
bliver "børnehaven" ikke brugt, så synes jeg da, at 
bestyrelsen bør tage op til overvejelse om den skal bruges 
til noget andet.

Sidste efterår klippede jeg hostaen ned ved grillpladsen. 
Den var efterhånden lidt udmagret - og den blev derfor 
klippet helt ned, så den kunne vokse sig stor og stærk. Og til 
min store overraskelse klarede den det på kun et år - og 
nåede endda at sætte blomster også.

Næste trin i haven bliver at sætte en masse løg. Jeg har 
været i Netto og ryddet næsten hele standeren. De var 
meget billigere der end ved planteskolen, så det var bare 
om at tage for sig af retterne. Så allerede til foråret skulle 
det meget gerne blomstre i de forårstomme bede. 

Derudover skal det gule og røde bed plantes om. Jeg skal 
have en masse planter hjem, så de kan blive lige så fine 
som det blå bed. Nogle af de planter der står i bedene vil 
jeg plante over i de to gamle rhododendronbed, så der her 
med årene kan komme nogle store fine blandede 
staudebed. Du kan se haveplanen på Ejerforeningens 
hjemmeside.

Jeg har desværre været ramt af en diskusprolaps. Ikke 
noget alvorligt, men alvorligt nok til, at jeg ikke kunne 
komme i haven det meste af august. Mit fravær kunne ses 
ret tydeligt, men jeg håber, at folk bærer over med det.

Det er en stor glæde for mig at stå for haven - og jeg håber, 
at mine naboer synes at den bliver pænere af det.

Mange hilsener, Kristine


