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Åbrinken, september 2011 

 

Nyhedsbrev fra grundejerforeningens bestyrelse 

 

Så blev der tændt for varmen 

Sommeren ser ud til at være forbi for i år, og det bliver tid til indehygge i stearinlysenes skær. Det er også 

blevet koldere i vejret, og Holte Fjernvarme satte planmæssigt varme på anlægget 1. september. Der er erfa-

ringsmæssigt nogle steder, hvor der har samlet sig luft i installationerne i løbet af sommeren, så husk at lufte 

radiatorerne ud, hvis der ikke rigtigt kan komme varme i huset. 

 

Høj vandgennemstrømning = høj varmeregning næste år – tilbud fra Rene's VVS 

Generalforsamlingen i 2010 vedtog, at vi skal ændre afregningsform, så vi fra og med denne sæson 

(2011/12) både afregner for varmeforbruget (MWh) og for vandgennemstrømning (kubikmeter). Det gør vi 

for at øge incitamentet til at udnytte varmen mere effektivt og i sidste ende spare penge på vores regning fra 

Holte Fjernvarme. Indeværende sæson bliver en overgangssæson, hvor vi indfører afregningsprincippet halv-

vejs, inden vi næste år tager skridtet fuldt ud. 

 

Derfor har bestyrelsen i år fået administrator til at udarbejde fiktive regninger til alle huse, der viser, hvordan 

varmeregningen ville have set ud, hvis vi allerede nu havde haft det nye afregningsprincip. Formålet er at 

varsko beboerne, inden det bliver alvor, så alle har tid til at omstille sig. 

 

Der er nogen, som har oplevet fiktive regninger på både to og tre gange det, den nuværende regning lyder på. 

Og hvad gør man så, inden man går helt i panik? 

 

Man tager fat i en blikkenslager og beder ham hjælpe med at få sat ventiler på omløbene på førstesalen, så 

der ikke længere fosser varmt vand rundt i dem til ingen nytte. Bestyrelsen har tidligere indhentet et tilbud fra 

Brinjolf Christensen, og mange beboere har fået god hjælp fra ham. Desværre er der også nogen, som har 

haft problemer med at få fat i ham, så bestyrelsen har derfor valgt at hente yderligere et tilbud fra en anden 

blikkenslager, som også har hjulpet en del beboere i Åbrinken, Renés VVS. Tilbuddet er gengivet på næste 

side og omfatter foruden ventiler på omløbene priser på en række andre "standard-opdateringer", som en del 

beboere har haft brug for (termostater på radiatorerne, regulering af gulvvarmen i badeværelset, regulering af 

vandvarmeren osv.). 

 

Bestyrelsen opfordrer indtrængende til, at alle skynder sig at få sat ventiler på omløbene. De fiktive regninger 

viste med al ønskelig tydelighed, at det ellers kan blive meget dyrt at få varme, når det nye afregningsprincip 

træder fuldt i kraft. 
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Bestyrelsen understreger i øvrigt, at man selvfølgelig ikke er forpligtet til at benytte sig af Renés VVS eller 

Brinjolff Christensen. Hvis man plejer at bruge en tredje blikkenslager og foretrækker ham, er man naturlig-

vis velkommen til at bruge vedkommende til denne opgave også. 

 

Nye byggeregler – men man må stadig ikke bygge som man vil 

Mange grundejere har set, at byggereglerne (det såkaldte småhusreglement) er lempet for at lette hverdagen 

for danske husejere. Senest har Det Grønne Område bragt en stort opsat artikel, hvor en formand for en lokal 

grundejerforening blev interviewet. Ændringerne betyder ikke ret meget for Åbrinken, så bestyrelsen har 

fundet det hensigtsmæssigt at informere, så alle kender status. 

 

Reglerne er ændret, så der ikke længere skal søges om etablering af småhuse. Det betyder i Åbrinkens tilfæl-

de, at en beboer ikke længere skal søge kommunen om lov til at opføre et haveskur. Det er både godt og 

skidt. Selvfølgelig er det en lettelse for beboeren, at man nu kan springe ansøgningen over og i stedet køre 

direkte ned efter søm og brædder, men det er en ulempe på den måde, at der ikke længere er nogen, der siger 

god for, at skuret overholder de eksisterende servitutter og regler, før det bygges. Skuret skal nemlig stadig 

overholde alle regler og servitutter, men nu er det alene husejerens problem at finde ud af tingene. 

 

Regler vedrørende vindfang, udestuer osv. er ikke ændret, så i praksis er konsekvensen af regelændringen 

meget beskeden for Åbrinkens vedkommende. 

 

Postkasseudvalget fortsætter sit arbejde 

Det er næppe undgået ret manges opmærksomhed, at postvæsenet har skrevet, at postkasserne skal flyttes ud 

i skel senest til nytår. Bestyrelsen nedsatte derfor et postkasseudvalg før sommer, som lige siden har arbejdet 

aktivt på næsten alle tænkelige fronter og løsninger. Udvalgets arbejde bliver rapporteret på årets generalfor-

samling. 

 

Generalforsamling afholdes d. 5. oktober 

Bestyrelsen er ved at forberede årets generalforsamling. Den kommer til at finde sted onsdag d. 5. oktober i 

Geels Kirkesal. Dagorden bliver omdelt separat, men reservér allerede nu datoen. 

 

Vil du vide mere? 

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

Bardram Jørgensen, Inge Lis Larsen, Henrik Brandt-Pedersen, Torben Rahbek eller Niels Trier. Se kontakt-

informationer på www.aabrinken.dk. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

mailto:bestyrelsen@aabrinken.dk

