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Åbrinken, august 2009 
 

Nyhedsbrev fra grundejerforeningens bestyrelse 
 

Anden etape af rørudskiftningen nærmer sig sin afslutning 

Femte august sluttede de lyse nætter, og vi er så småt på vej over i sensommeren. Heldigvis går anden eta-

pe af rørudskiftningen hurtigt fremad, og entreprenøren følger nogenlunde planerne med nogle mindre 

afvigelser. Senest har entreprenøren sat alle kræfter ind på de udendørs pladser, så projektet er meget syn-

ligt nu, men arbejdet inde i husene skrider også planmæssigt frem. 

 

Vi har endnu ikke fået en plan for, hvornår der sættes varme på anlægget igen, men vi skal understrege, at 

man ikke selv må åbne for hanerne, før Holte Fjernvarme har været forbi og sætte måleren op og udføre 

den endelige tætning af anlægget. 

 

Omløbene i husene og susen i rørene 

Bestyrelsen blev på orienteringsmødet opfordret til at finde en fælles løsning, så man nemt kunne få gjort 

noget ved ”omløbene” i husene. Det har desværre været besværligt at finde den rigtige løsning til den rigti-

ge pris, men nu synes vi, at vi har den. 

 

Vores bygherrerådgiver, Rambøll, har kontaktet Brinjolff Christensen, som har sendt det tilbud, der er 

gengivet på næste side. Tilbuddet omfatter, at der installeres et ekstra sæt termostater ved siden af radiato-

rerne på førstesalen ud mod haven. Termostaterne er af en type, der måler temperaturen af det vand, der 

cirkulerer i rørene. Husejeren skal indstille termostaten, så der er et lille omløb om vinteren, når det er 

koldt. Så burde der ikke være risiko for frostsprængninger. 

 

Bestyrelsen opfordrer kraftigt alle til at få monteret sådanne termostater. Erfaringen er, at det sparer penge 

på varmebudgettet, det fjerner susen i rørene, og så er man fri for de glohede stigrør i hjørnet af stuen i for- 

og sensommeren, hvor man ikke har brug for varmen. Hvis man ønsker at benytte tilbuddet, skal man hen-

vende sig direkte til Brinjolff Christensen (telefon 44 84 30 60 eller 40 15 70 60). Bemærk, at det er en 

forudsætning, at han kan lave mindst tre huse ad gangen, så det er nødvendigt med en vis fleksibilitet, når 

han skal planlægge arbejdet. Arbejdet kan først finde sted i efteråret, når der er varme på igen, men det er 

indregnet i prisen. 

 

Man er selvfølgelig også velkommen til at kontakte andre blikkenslagere, hvis man foretrækker det. 

 

For god ordens skyld nævnes, at Brinjolff Christensen tilbød andre løsninger til at lukke omløbet. De er 

ikke med på tilbuddet næste side, da bestyrelsen i samråd med Rambøll finder, at det vedhæftede tilbud er 

det, vi vil anbefale. 
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Der er andre forhold, der også kan give susen i rørene. Nogle huse har øjensynligt gulvvarmeanlæg uden 

termostat. Andre huse har vandvarmere uden termostat eller med en termostat, der er stillet så højt, at den i 

praksis altid er fuldt åben. Bestyrelsen arbejder på at få et overblik sammen med Holte Fjernvarme, så vi 

kan foreslå nogle løsninger. 

 

Hvis en beboer stadig oplever susen i rørene og ønsker at gøre noget ved det allerede nu, bør man kontakte 

sin blikkenslager for at få løst problemet. 

 

Tak til Sankt Hans-arrangører og legepladsudvalg 

Igen i år samledes mange beboere for at fejre Sankt Hans på bålpladsen, og igen i år var der musik, bål og 

sang. Bestyrelsen vil på foreningens vegne takke de frivillige, der stod bag arrangementet. 

 

Der har også været aktivitet på legepladsen, der har fået nyt sand, ny vippe, nye gynger og ny svævebane. 

Pladsen er allerede taget i brug af børnene (og måske har der endda været en voksen, der li-ige skulle snige 
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sig til at afprøve svævebanen, når børnene var gået hjem og mørket faldet på). Bestyrelsen takker lege-

pladsudvalget og den skare af frivillige, der har brugt tid og energi på at få tingene shinet op. 

 

Hække 

Hækkene gror og gror, og bestyrelsen skal minde om at få dem klippet. Husk, at hække mod offentlig vej 

og fortov ikke må gro ud over fortovet, men kun til skel. 

 

Mangler der lys ? 

Bestyrelsen har været ude for et par beboere, der har spurgt, hvor man skal henvende sig, hvis gadelyset 

mangler. Man skal henvende sig til DONG Energy på telefon 72 10 20 30 (lige som hvis man mangler 

strøm). 

 

Tilmeld dig Groupcare 

Bestyrelsen opfordrer endnu flere beboere til at tilmelde sig tjenesten Groupcare. Den kan blandt andet 

bruges til at sende salgs- og købsannoncer og andre informationsskrivelser rundt til andre i Åbrinken. Tje-

nesten er gratis at benytte. 

 

Læs mere på vores hjemmeside under punktet ”Nyttige navne og numre”. 

 

Generalforsamling d. 7. oktober 

Årets generalforsamling er planlagt til onsdag d. 7. oktober. Reservér datoen allerede nu. 

 

”Til lykke med jeres nye hus” 

Bestyrelsen har brugt sommermånederne til at udarbejde en skrivelse, som vores administrator kan give til 

nybagte Åbrinken-husejere. Skrivelsen sammenfatter de vigtigste regler for husenes udseende og farver. 

Ideen er, at nye husejere helt fra starten kan se, hvad man må, og hvad man ikke må, så man undgår at bru-

ge tid og kræfter (og penge) på at ændre huset på en måde, som er i modstrid med servitutterne, så det hele 

skal ændres tilbage igen senere. 

 

Skrivelsen er vedlagt til orientering. 

 

Vil du vide mere ? 

Så send en mail til bestyrelsen@aabrinken.dk eller kontakt Flemming Boysen, Torben Coster, Kirsten 

Bardram Jørgensen, Inge Lis Larsen, Torben Rahbek eller Niels Trier. Se kontaktinformationer på 

www.aabrinken.dk. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 


