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ISTANDSÆTTELSE AF OPGANGE OG NYE LAMPER 
 
Som I måske har bemærket er opgangene Marielystvej 5 og Bendzvej 10 blevet sat i stand og 
malet. Dette blev besluttet på sidste general forsamling. Bestyrelsen er meget tilfreds med hele 
forløbet og ikke mindst resultatet og vi fornemmer samme stemning blandt naboerne. 
 
I samme forbindelse har vi fået sat nye lamper op i alle 4 opgange med bevægelses censorer. 
Opsættelsen af disse er også forløbet uden problemer. Her i starten kan der godt være lidt 
”begynder-vanskeligheder” med denne type lamper i form af uregelmæssigheder i tænd/sluk. Dette 
er normalt og vil blive justeret ind. Oplever man nogle uregelmæssigheder med lamperne (fx 
lamper der ikke tænder), må I meget gerne give bestyrelsen besked, så kan vi handle derpå. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
FORKERT BUDGET VEDTAGET PÅ GF TIL UDSKIFTNING AF HOVEDDØRSLÅSE 
 
Vi må desværre beklage, at vi på sidste års generalforsamling fik godkendt et alt for lavt budget til 
udskiftning af alle låsene på vores hoveddøre. Der er tale om en simpel optællingsfejl og det reelle 
beløb for udskiftningen er derfor så meget større end det vedtagende, at vi i bestyrelsen ikke kan 
gå videre med arbejdet, uden en ny godkendelse fra generalforsamlingen. 
 
Dette er grunden til, at vi ikke er kommet videre med udskiftning af låsene, som ellers blev 
vedtaget på sidste års generalforsamling. Men alt ligger klar til at kunne gå videre med efter en evt. 
ny godkendelse til dette års generalforsamling. 
 
Vi beklager meget denne fejl og den forsinkelse det har medført. 
______________________________________________________________________________ 
 
VASKERI 
 
Der henstilles på det kraftigste til, at man IKKE afbryder vaskemaskinerne på deres 
hovedafbrydere bag maskinen. Gør man dette, får man også lukket for sæbetilførslen og denne 
tilsluttes IKKE automatisk igen, når vaskemaskinerne igen tændes. 
 
Hovedafbryderen er KUN til nødstilfælde. Har du fået lukket dit tøj inde i maskinen på et forkert 
program eller lignende og gerne vil have det ud igen, skal du i stedet vente 5-10 min. uden at 
starte det på betalingsanlægget, så åbner lågen igen af sig selv. 
 
Har man fået afbrudt vaskemaskinerne skal man straks efter informere et bestyrelsesmedlem 
herom, så der igen kan tilsluttes sæbe til maskinerne 
 
______________________________________________________________________________ 
 
MUS 
 
Et par andelshavere har haft uvelkomment besøg i form af mus. Vi har derfor haft en 
skadedyrsbekæmper ude at se på det og han kunne fortælle at de med sikkerhed var kravlet op ad 
den rådhusvin, der voksede op ad husmuren på Bendzvej, og så kravlet på det lille repos til de har 
fundet en velkommen altan. Rådhusvinen er nu fældet, både hos os selv og hos vores naboer i AB 
Tove og vi skulle derfor gerne være kommet problemet med muse-besøg til livs. 
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NYT CYKELRUM I GARAGE NR. 6 
 
Da det ikke har været muligt at finde nye lejere til garagerum nr. 6 (der er lidt smallere end de 
øvrige garager), besluttede vi i bestyrelsen at gøre rummet til nyt fælles cykel-/barnevogns rum. 
Låsen er derfor blevet omkodet til vores fælles hoveddørsnøgle, så alle nu kan bruge rummet. 
 
OBS: Garagedøren skal helst have et lille ”skub med knæet” indad inden du drejer nøglen om, for 
at åbne. 
 

 
MARKISER 
 
MarkiseCenter Sjælland har givet nyeste tilbud (april 2012) på markisser. Det lyder på 2 markiser 
16.800 kr. + arbejdstimer 5000 kr. Vi nævner dette, for at give folk en idé om, hvad det koster at 
etablere en markise på sin(e) altan(er) – hvis du går og ’drømmer’ om dette. Husk at opsætning af 
markise skal godkendes af foreningen (bestyrelsen), og stoffet skal være identisk til de 
eksisterende markiser. 
 

 
ELEVATORSTOP 
 
Ved elevatorstop, tjek den lille ”kontakt” til venstre for etage vælgeren, det sker nogen gange at 
man for trykket/vippet den ved et uheld. Den skal blot vippes op og så fungerer elevatoren igen. 
Det skal understreges at det ikke er tilladt at bruge knappen som en ”parkerings funktion”, den er 
et nødstop til brug for servicefolk. Husk på at der er flere beboere i foreningen der er afhængige af 
at elevatoren fungerer. 
 
Skulle elevatoren ikke fungere når nødstoppet er slået fra, ved almindelig brug/indstigning, kontakt 
da bestyrelsen straks, som derefter vil tilkalde reparatør. 
 
Skulle elevatoren ikke virke når nødstoppet er slået fra og du er inde i elevatoren uden umiddelbar 
mulighed for at komme ud: 
 

1. Tryk på enten ”UD” eller ”4” i ca. 10 sekunder, så starter elevatoren i de fleste tilfælde.  
Starter elevatoren ikke, følg da punkt 2 

2. Tryk på ”Hjælp” knappen i 5 sekunder, så vil du komme i kontakt med en døgnbemandet 
vagtcentral der kan hjælpe dig. 

 

BEMÆRK I ØVRIGT  

At vores elevatorer i bygningen ikke altid standser helt i niveau med den etage, man skal ind eller 
ud på. Dette betyder, at der kan opstå et lille ”trin” imellem gulvet i opgangen og gulvet i 
elevatorerne. Dette skyldes, at vores elevatorer i bygningen er fra starten af 1960’erne og 
bremsesystemet fra dengang er desværre ikke så præcist, sammenlignet med moderne elevatorer. 
Dette betyder også, at det ikke er muligt, at justere elevatorerne til at standse helt præcist da det, 
blandt andet, afhænger af, hvor mange mennesker eller hvor meget vægt, der er i elevatoren, når 
den benyttes.                                                                                                                                    
Så, vær opmærksom på det lille ”trin”, så I ikke falder over det, på vej ind og ud af elevatorerne! 

______________________________________________________________________________ 
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SMØRING AF VINDUER 

Venligst sørg for at vinduerne i din bolig smøres. Syrefri olie (lille flaske) er udleveret til alle, og det 
gælder om at dryppe et par dråber i metalskinnen på hver side af vinduet, og så åbn/lukke vinduet 
(vippe op og ned), så olien fordeles på metallet. På altandøren er det skinnen foroven, som skal 
smøres. Det kræver, at man står på en skammel eller stige, for at dryppe et par dråber olie på 
skinnen foroven på døren. 

Har du udfordringer dermed, eller er usikker – spørg en nabo om hjælp. Du er også meget 
velkommen til at lægge en seddel til bestyrelsen, så kommer en af os forbi og hjælper dermed. Det 
samme gælder, hvis du ikke har fået en flaske med olie – så læg en seddel derom, og så finder vi 
lidt smørelse! Alternativt kan man selv købe ’syrefri olie’ hos en farvehandel eller i et byggemarked. 

Det er ret vigtigt, at vinduerne smøres minimum en gang årligt. Ellers kører vinduerne dårligt i 
metalskinnerne, og kan besværliggøre vinduespudsning. Smøring af vinduer er derfor både for 
egen skyld, så arbejdet lettes – ud over, at vinduerne skal vedligeholdes. 

 

 

VINDUESPUDSNING 
 
Som nævnt ved opslag i opgangene har bestyrelsen indhentet tilbud på vinduespudsning hos 
Andersens totalservice. De vil komme ca. en gang pr kvartal. Nærmere info kan ses på opslagene 
på tavlerne i opgangene. 
 
 

Str. på lejlighed     Pris pr. gang 
 
1 værelses lejlighed     150,00 kr. 
2 værelses lejlighed     200,00 kr. 
3 værelses lejlighed     250,00 kr. 
4 værelses lejlighed     300,00 kr. 
5 værelses lejlighed     350,00 kr. 
 
Vinduespoleringen er for pudsning indvendig og udvendig 
 
Alle priser er inkl. moms. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
NYE NABOER, FRAFLYTNINGER OG LEJLIGHEDER TIL SALG 
 
Grethe Bjerregaard Halberg fraflyttede ejendommen d. 1. februar. Efter mange år på Bendzvej, er 
Grethe flyttet til Taarbæk, for at bo tættere på sin familie. Birgitte og Lars Meibom har overtaget 
Bendzvej 8, 2.th., og de er i gang med en større renovering af boligen. Deres egen bolig på 4. sal 
er solgt til overtagelse d. 1. maj 2014. I M3, 1. er Charlotte flyttet ind sidste år. 
Ellen Schultz’s bolig på Marielystvej 5, 3.mf. er til salg, idet Ellen er flyttet ind hos sin familie. 
Tove Tofte sætter sin andelsbolig på Marielystvej 5, 1.mf. til salg lige straks, da Tove skal flytte på 
plejehjem. 
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Dødsfald 
 
Jan Hornbech Madsen – Marielystvej 3, 2.th, gik bort natten til onsdag d.19.3.2014. Han døde efter 
kort tids sygdom.  

 
______________________________________________________________________________ 
 
 
TAK TIL NABOER 

Bestyrelsen takker naboer, som gør lidt ekstra for, at her er godt at bo. Ellen Danielsen og Evelyn 
Andersen er flinke til at luge vores bede i løbet af planternes vækstsæson. Kirsten Juhler tager sig 
kærligt at krukkerne i gården, så der er friske blomster om sommeren og nu om vinteren gran og 
pyntende grene. Uffe Brantenberg sørger for at trille papcontainere ud på gaden hver uge i 
forbindelse med tømning. Anita Mechlenburg har meldt sig til at hjælpe med at få udskiftet de slidte 
måtter i vores elevatorer. Alt sammen noget vi alle sætter stor pris på – så en ekstra tak fra 
bestyrelsen på vegne af alle naboer.  

Desuden har vi i bestyrelsen fået flere tilkendegivelser om villighed til at give et nap med, hvis der 
skulle være brug for det – og det er der jævnligt, hvilket vi i bestyrelsen for fremtiden gerne vil 
melde mere tydeligt ud om, så man som nabo kan melde sig til at påtage sig opgaven. Og så må vi 
bare tilføje, hvilken fornøjelse det er, at være del af en andelsforening, med så hjælpsomme 
naboer!  

 

 

BESTYRELSEN 

På grund af tidsmangel har Rikke Alice Bille valgt at træde ud af bestyrelsen fra starten af 2014. Til 
den kommende generalforsamling i maj 2014 får vi derfor brug for 1-2 nye bestyrelsesmedlemmer. 
Man må derfor meget gerne begynde allerede nu, at gøre sig tanker om, hvorvidt man kunne 
tænke sig at stille op til bestyrelsen. 

______________________________________________________________________________________ 

 

NY HJEMMESIDE                                                                                                                                  

Vi har i bestyrelsen besluttet at etablerer en hjemmeside med den mest efterspurgte information 
om vores andelsforening. Kik ind på www.abmarielyst.dk                                                             
Siden er stadig under udvikling så der mangler lidt hist og her. Men kom gerne med forslag, ideer 
og feedback til hjemmesiden. Vi vil gerne på nuværende tidspunkt spørge om der er nogen der 
kunne have lyst til at skrive om tilblivelsen af AB Marielyst, vi tænker der må være nogle gode 
historier der bare venter på at blive fortalt. Yderligere, er der nogen der ligger inde med gamle 
billeder af foreningen, er vi meget interesserede i at låne dem så vi kan lægge dem op på 
hjemmesiden.  

Billeder og tekst kan sendes til webmaster@abmarielyst.dk 
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Kontakt til vicevært og håndværkere (ved akut opståede situationer): 
      
Vicevært Rengørings Agenterne:  
 

1. Telefonisk mandag - fredag kl. 10.00 – 12.00  Tlf.: 26 77 03 91  
 

2. Aflevering af seddel med navn, adresse, telefonnummer og  
kort beskrivelse af problem – husk dato! i AB's postkasse i 
opgangen Marielystvej 5 eller på e-mail 
bestyrelse@abmarielyst.dk 
 

 
Frederiksberg forsyning – el-døgnvagt: Tlf.: 38 18 51 00 
 
VVS & kloak – ”Horndrup VVS Service”  
v/Thomas (også døgnvagt): Tlf.: 31 32 44 33 

Kontaktnumre til bestyrelsen: 
 
Birgitte Rosendal, Bendzvej 8, 4. th.                 Tlf.: 38 71 47 66 

Marianne Rosendal, Marielystvej 3, 2. mf.            Tlf.: 56 14 75 05 

Mie Børre Mangelsen, Marielystvej 5, 1. th.          Tlf.: 26 23 97 15 

Klaus Hansen, Marielystvej 3, 1. mf.                     Tlf.: 22 33 74 46 

Kim P. Bording, Marielystvej 3, 3.tv.                     Tlf.: 28 44 33 99 

 

ARBEJDSLØRDAG/SØNDAG 

Husk at sætte X i kalenderen til næste arbejdsdag SØNDAG den 4. maj 2014 kl. 10-15. 

Bestyrelsen sørger, som altid, for vådt og tørt til alle hjælpere. Vi ses! 

______________________________________________________________________________ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


