
 

    Nyhedsbrev Kongshvileparken 

Maj 2019  

Kongshvileparkens hjemmeside www.kongshvileparken.dk 

Ejendomsfunktionær: vm4715@abg.dk 

Afdelingsbestyrelsen: kongshvileparken@gmail.com  

Arbejdernes boligselskab: www.abg.dk  

Kære Beboere.  

Budgetmøde: 

Invitationer til budgetmøde d. 14. maj er sendt ud, og vi håber på, at der er mange, 

der har lyst til at deltage. Forslag til behandling på mødet er fremsendt til 

formanden for afdelingsbestyrelsen 2 uger før mødets afholdelse. En uge før mødet 

modtager beboerne de indkomne forslag. 

På mødet vil bestyrelsen fremlægge og gennemgå det udsendte forslag til budget for 

det kommende regnskabsår (1. oktober 2019 til 30. september 2020). 

Bestyrelsen indstiller budgetforslaget til godkendelse. Forslaget forudsætter en 

huslejestigning på 1,60%. 

Der vil som på de forgangne møder blive tilbudt spisning før mødet. Se vedlagte 

tilmeldingsseddel. 

Regnskabsmødet: 

På vores Regnskabsmøde i januar blev der vedtaget nye parkeringsregler. 

Efterfølgende er der sat skilte op om parkering ved indkørslerne til 

Kongshvileparkens boligveje. Der blev også vedtaget nye regler for, hvilke gulv der må 

lægges og regler om gulvvarme. De er nu skrevet ind i vores ”hæfter” 

Bestyrelsen har gennemgået de tre hæfter: 

1. ”Det skal jeg vide”.  

2. ”Det er min ret, og det min pligt”.  

3. ” Forbedring og ændringer af boligen”.  

Hæfterne er nu færdigredigeret og vil blive lagt ind på vores og boligselskabets 

hjemmeside.  
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Affaldssortering: 

Som vi fortalte på vores regnskabsmøde i januar, skal vi i Gladsaxe til at sortere 

madaffald. Der vil blive udleveret en 2-delt udendørs beholder til henholdsvis 

madaffald og restaffald. Beholderen, som er på hjul, erstatter det nuværende 

skraldestativ. Vi modtager også en indendørs køkkenspand med poser til madaffaldet. 

De regler, som renovationsselskabet arbejder efter, indebærer bla. at der højst må 

være 40 meter mellem skraldebøtten og renovationsvognen. Der må ikke være trin. 

Evt. ramper må ikke være stejle, og renovationsvognen må ikke bakke. 

Det giver nogle udfordringer, som vi er i gang med af få belyst, med kommunen og 

vores inspektør.  

Vi håber, at vi kan fortælle lidt mere om emnet til vores Budgetmøde.   
 

Repræsentantskabsmødet: 

På det årlige repræsentantskabsmøde, der blev afholdt d. 18. marts, var det sidste 

punkt på dagsorden, en lodtrækning blandt alle de afdelinger der var mødt op. 

Der kunne vindes 10.000 kr. I år var vi så heldige, at det var Kongshvileparken der 

vandt lodtrækningen. Pengene skal bruges til et formål, der fremmer 

beboerdemokratiet og beboerfælleskabet. 

Vi har udover det også 10.000 kr. stående fra en jubilæumsgave. Så alt i alt er der 

20.000kr. at gøre godt med. Så har I et godt forslag til, hvad vi evt. kan bruge 

pengene til, så send et par ord til bestyrelsen om det. Vi vil se på forslagene, og I vil 

høre nærmere. 

Velkommen:   

Vi byder velkommen til nye beboere på Khv. nr.42 og Khv. nr. 14 b.  

Vi håber at I vil blive glade for at bo i Kongshvileparken. 

Fordring: 

Bestyrelsen bliver desværre stadigvæk kontaktet af beboer, som er generet af at 

der forsat bliver fodret fugle, og at der sættes mad ud til ænderne.  

Vi har skrevet rigtig meget om dette problem (da det giver rotteproblemer), og vi 

opfordrer igen til at der stoppes med fordring.  Rotter er som sagt ikke velkomne her 

i Kongshvileparken.  

På gensyn til budgetmødet. Afdelingsbestyrelsen, Alice Christiansen. 
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Kongshvileparken holder Budgetsmøde. 

Tirsdag d. 14.maj 2019 inviteres I til at komme og spise kl. 18:00. 

Mødet begynder kl. 19:00. 

 

Tilmeld jer senest mandag d.6.maj ved at aflevere tilmeldingssedlen 

i ejendomskontorets postkasse, Kongshvilevej 37 A. 

Hver husstand kan max tilmelde 2 personer til spisning. 

Klip:…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Navn:________________________________________________ 

Adresse: Syd_________Khv.______________Khb._____________ 

Tilmelder_______personer til spisning før afdelingsmødet i  

Kongshvileparkens selskabslokale. 

Med venlig hilsen og på gensyn:  

Afdelingsbestyrelsen, Alice Christiansen. 
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