
	  

	  

Afdelingsbestyrelsens	  beretning	  for	  perioden	  september	  2016	  til	  maj	  2017	  
	  
	  
Bolignetværk	  
På	  budgetbeboermødet	  den	  20.09	  blev	  det	  bl.a.	  besluttet,	  at	  Hedelyngen	  skulle	  have	  e	  ny	  infrastruktur	  til	  TV	  
forsyning	  og	  bredbånd,	  ligesom	  vi	  valgte	  YouSee	  som	  leverandør	  af	  TV,	  og	  Parknet	  som	  leverandør	  af	  bredbånd	  
–	  i	  daglig	  tale	  kaldet	  ”Bolignetværk”.	  Den	  13.03	  blev	  interesserede	  beboere	  inviteret	  til	  et	  introduktionsmøde	  
med	  oplæg	  fra	  YouSee	  og	  Parknet.	  Det	  blev	  et	  velbesøgt	  møde	  med	  ikke	  mindre	  end	  ca.	  120	  deltagere.	  Som	  
aftalt	  i	  kontrakten	  med	  leverandørerne,	  blev	  arbejdet	  færdiggjort	  og	  afleveret	  til	  tiden	  i	  april	  2017.	  Fra	  primo	  
maj	  måned	  vil	  TV	  forsyning	  fremover	  være	  et	  anliggende	  mellem	  den	  enkelte	  husstand	  og	  YouSee.	  Desuden	  
kan	  man	  individuelt	  vælge	  at	  tilmelde	  sig	  til	  Parknet	  for	  at	  få	  meget	  hurtigt	  bredbånd	  (200	  /	  200).	  Man	  kan	  også	  
beslutte	  helt	  at	  fravælge	  enten	  TV	  eller	  bredbåndsløsningen	  eller	  begge.	  Det	  er	  op	  til	  den	  enkelte	  husstand.	  
Men	  alle	  i	  Hedelyngen	  skal	  betale	  for	  etableringsomkostningerne	  af	  ”infrastrukturen”	  –	  kabler,	  forstærkere	  mv.	  
i	  15	  år.	  Beløbet	  er	  max	  14o	  kr.	  /	  måned.	  
	  
Helhedsplan	  
Det	  er	  langt	  og	  sejt	  træk.	  I	  marts	  blev	  de	  sidste	  bilagsdokumenter	  fremsendt	  til	  Landsbyggefonden	  (LBF).	  Nogle	  
af	  de	  afsluttende	  undersøgelser	  omfattede	  en	  såkaldt	  miljøscreening,	  altså	  en	  kortlægning	  af,	  om	  der	  er	  farlige	  
stoffer	  eller	  materialer	  i	  Hedelyngens	  bygninger.	  Det	  er	  der,	  men	  ikke	  nødvendigvis	  noget,	  som	  vi	  skal	  gøre	  
noget	  ved.	  I	  10	  boliger	  er	  der	  blevet	  skrabet	  maling	  af	  både	  udvendig	  og	  indvendig,	  taget	  prøver	  af	  tegl,	  fliser	  af	  
gulv	  og	  vægge	  i	  badeværelser,	  gulve	  i	  Fælleshuset	  mv.	  alt	  sammen	  for	  at	  kortlægge,	  hvilke	  miljøgifte	  der	  
gemmer	  sig.	  Skaderne	  efter	  ”skrab”	  vil	  snarest	  blive	  udbedret.	  LBF	  har	  svaret	  3B,	  at	  vi	  kan	  forvente	  deres	  
samlede	  stillingtagen	  og	  tilbagemelding	  i	  september.	  Herefter	  ved	  vi,	  om	  vi	  har	  en	  ”sag”	  og	  en	  aftale	  om	  
renovering	  af	  bl.a.	  tagskaderne	  med	  støtte	  fra	  LBF.	  Samtidig	  med	  dette	  har	  vi	  også	  en	  ansøgning	  i	  LBF	  om	  støtte	  
til	  et	  såkaldt	  ”Hybridanlæg”.	  Det	  er	  et	  anlæg	  som	  laver	  strøm	  via	  solceller	  og	  med	  lokal	  lagerkapacitet.	  I	  givet	  
fald	  skal	  vi	  lave	  et	  forsøgsprojekt,	  formentlig	  på	  vaskeri	  og	  kontorbygningen	  med	  samtidig	  afprøvning	  af	  
muligheder	  for	  gennemførelse	  af	  en	  tagrenovation.	  
	  
Møder	  i	  afdelingsbestyrelsen	  
Vi	  har	  i	  holdt	  5	  møder	  i	  2017.	  Den	  27-‐03-‐2017	  blev	  mødet	  udvidet	  med	  en	  såkaldt	  ”markvandring”,	  hvor	  
afdelingsbestyrelsen	  sammen	  med	  driftsschef	  Poul	  Erik	  Ottosen	  og	  varmemester	  Peter	  Hatting	  gik	  en	  tur	  
igennem	  hele	  bebyggelsen	  for	  at	  spotte,	  hvor	  der	  er	  brug	  for	  indsats	  enten	  af	  beboerne	  selv	  eller	  af	  afdelingen.	  
Der	  er	  brug	  for	  en	  indsats!	  For	  at	  holde	  omkostningerne	  nede	  er	  det	  afgørende	  nødvendigt,	  at	  den	  enkelte	  
beboer	  selv	  sørger	  for	  vedligeholdelse	  af	  egen	  have	  incl.	  	  hække	  og	  hegn.	  Vi	  ønsker	  selvfølgelig	  at	  Hedelyngen	  
skal	  fremtræde	  så	  præsentabel	  og	  imødekommende	  som	  mulig	  til	  glæde	  for	  alle	  som	  bor	  i	  Hedelyngen.	  
Vedligeholdelse	  af	  haver,	  hegn	  og	  hække	  er	  et	  væsentligt	  element	  heri.	  
Afdelingsbestyrelsen	  har	  også	  deltaget	  i	  de	  områdemøder,	  som	  3B	  holder	  for	  afdelinger	  i	  Herlevområdet.	  
	  
Skiltning	  i	  Hedelyngen	  
Arbejdet	  med	  opsætning	  af	  de	  nye	  oversigtsskilte	  blev	  næsten	  afsluttet	  ultimo	  2016.	  Der	  er	  kommet	  
oversigtskort	  op	  4	  steder,	  nemlig	  ved	  indgangene	  til	  Hedelyngen.	  Desuden	  er	  der	  nu	  opsat	  nummerskilte	  i	  
torvenes	  farver.	  Vi	  mangler	  stadig	  et	  par	  mindre	  justeringer,	  som	  skal	  udføres	  af	  egne	  folk.	  
	  
Parkering	  i	  Hedelyngen	  



	  

	  

	  
Vi	  må	  desværre	  igen	  skrive,	  at	  parkering	  fortsat	  er	  en	  stor	  udfordring.	  Der	  er	  markant	  behov	  for,	  at	  vi	  alle	  følger	  
de	  henstillinger	  og	  regler,	  som	  har	  været	  gældende	  i	  mange	  år.	  Det	  er	  et	  faktum,	  at	  vi	  endnu	  har	  flere	  P-‐pladser	  
end	  biler	  i	  Hedelyngen,	  hvorfor	  der	  i	  dagligdagen	  generelt	  er	  pladser	  nok	  til	  alle,	  hvis	  vi	  fordeler	  os!	  Men	  vi	  
bliver	  nødt	  til	  at	  fremtidssikre	  os	  også	  med	  pladser,	  også	  for	  el-‐biler.	  I	  praksis	  kan	  belastningen	  mindskes	  ved	  at	  
undgå	  hjemkørsel	  i	  varebiler.	  Endvidere	  er	  det	  gunstigt	  at	  bede	  gæster	  til	  Fælleshuset	  om	  at	  parkere	  på	  
Hedelyngen	  eller	  Højsletten.	  Alt	  sammen	  for	  at	  undgå	  irritation	  og	  kedelige	  diskussioner.	  For	  en	  sikkerheds	  
skyld	  skal	  igen	  nævnes,	  at	  det	  ikke	  er	  i	  orden	  at	  parkere	  på	  græsarealerne	  nogen	  steder.	  Arbejdsgruppen	  der	  
skal	  komme	  med	  forslag	  til	  løsning	  af	  P-‐problemerne,	  har	  holdt	  3	  møder,	  hvor	  alle	  udfordringer	  og	  muligheder	  
har	  været	  endevendt.	  Der	  er	  endvidere	  gang	  i	  en	  dialog	  med	  Herlev	  kommune	  om	  muligheder	  for	  at	  inddrage	  
friareal	  til	  (midlertidig)	  parkering.	  	  Vi	  afventer	  spændt	  på	  resultater	  fra	  udviklingsgruppen	  om	  parkering.	  	  
	  
Husorden	  
Den	  nedsatte	  gruppe	  har	  i	  foråret	  mødtes	  to	  gang,	  hvor	  deltagerne	  drøftede	  den	  nuværende	  husorden	  med	  
diverse	  henstillinger	  og	  tilføjelser,	  som	  løbende	  er	  publiceret	  på	  hjemmesiden.	  Gruppen	  har	  på	  den	  baggrund	  
nu	  udarbejdet	  et	  justeret	  forslag	  til	  Husorden,	  som	  gruppen	  synes	  er	  tilpasset	  til	  tidens	  nye	  vilkår,	  med	  samtidig	  
bibeholdelse	  af	  det	  særlige	  forpligtende	  ved	  at	  bo	  i	  Hedelyngen.	  Den	  ønskede	  grundlæggende	  regel	  er,	  at	  der	  
skal	  være	  plads	  til	  alle,	  men	  at	  vi	  samtidig	  i	  udpræget	  grad	  skal	  tage	  hensyn	  til	  naboer	  og	  fællesskabet.	  Der	  er	  
punkt	  på	  dagsorden	  med	  forslaget.	  
	  
Aktiviteter	  i	  Hedelyngen:	  
Som	  tidligere	  bringes	  her	  en	  kort	  oversigt	  for,	  hvad	  vi	  har	  gang	  i:	  

o Hedelyngens	  Fælleshus	  
o Hedelyngens	  aktivitetsudvalg,	  der	  arrangerer	  ture	  og	  f.eks.	  musik/	  debat	  i	  Fælleshuset.	  
o Hedelyngens	  fællesspisning	  
o Hedelyngens	  værksted	  
o Hedelyngens	  motionsrum	  
o Hedelyngens	  hønselaug	  
o Hedelyngens	  vaskeri	  med	  mulighed	  for	  at	  bytte	  tøj	  og	  bøger	  
o Særlig	  velkomst	  til	  nye	  beboere	  
o Facebook	  gruppen	  ”Os	  i	  Hedelyngen”,	  er	  åben	  for	  alle	  med	  adresse	  i	  Hedelyngen.	  Men	  vi	  må	  erindre	  

om,	  at	  afdelingsbestyrelsen	  ikke	  kommunikere	  via	  gruppen,	  idet	  de	  officielle	  dokumenter	  ligger	  på	  
hjemmesiden.	  

o Hedelyngens	  hjemmeside	  redigeres	  af	  os	  selv	  og	  indeholder	  del	  relevante	  praktiske	  information	  om	  
Hedelyngen.	  Bare	  skriv	  Hedelyngen.3b.dk	  i	  din	  browser.	  Afdelingsbestyrelsen	  er	  generelt	  overordnet	  
ansvarlig	  for	  indholdet	  på	  hjemmesiden	  og	  benytter	  den	  derfor	  til	  formidling	  af	  alle	  slags	  officiel	  
information.	  Artikler	  om	  aktiviteter	  kan	  sendes	  til	  hedelyngen.webmaster@gmail.com.	  	  
	  

Gældende	  for	  alle	  grupper	  og	  aktiviteter:	  Se	  status	  og	  kontaktpersoner	  på	  hjemmesiden.	  
	  
Diverse:	  
Klimaundersøgelsen	  der	  gennemføres	  af	  DTU,	  er	  i	  fuld	  gang.	  45	  boliger	  har	  tilmeldt	  sig.	  Halvdelen	  af	  boligerne	  
får	  løbende	  melding	  om	  tilstanden	  af	  luftkvalitet	  (CO2),	  luftfugtighed	  og	  temperatur.	  Dels	  på	  oversigtsark	  en	  
gang	  om	  ugen,	  og	  dels	  via	  en	  app,	  hvor	  man	  kan	  se	  den	  øjeblikkelige	  situation.	  Projektet	  vil	  hermed	  også	  kunne	  



	  

	  

undersøge,	  om	  vi	  som	  beboere	  ændrer	  adfærd,	  når	  vi	  kender	  til	  den	  faktiske	  situation.	  Et	  meget	  spændende	  
projekt,	  som	  den	  enkelte	  og	  Hedelyngen	  kan	  få	  stor	  gavn	  af.	  
	  
Vi	  har	  både	  sidste	  år	  og	  i	  år	  været	  plaget	  af	  skadedyr.	  Flere	  boliger	  er	  desværre	  generet	  af	  mus,	  og	  vi	  har	  mange	  
steder	  på	  udearealerne	  konstateret,	  at	  vi	  også	  har	  besøg	  af	  rotter.	  Indsatsen	  mod	  rotter	  styres	  af	  Herlev	  
kommune.	  Alle	  er	  pligtige	  til	  at	  meddele	  mistanke	  om	  tilstedeværelse	  af	  rotter	  både	  til	  Herlev	  kommune	  og	  til	  
vores	  ejendomskontor.	  	  
	  
Den	  29.03.17	  havde	  afd.	  best.	  inviteret	  alle	  interesserede	  beboere	  til	  et	  møde,	  hvor	  vi	  skulle	  drøfte	  ideer	  til	  det	  
kommende	  afdelingsbudget	  for	  2018.	  Vi	  var	  i	  alt	  12	  personer,	  som	  fik	  en	  god	  og	  meget	  bred	  snak	  om,	  hvad	  det	  
kunne	  være	  rart	  at	  prioritere.	  	  
	  
	  
3B	  udvikles	  fortsat	  
Generelt	  arbejdes	  efter	  3B´s	  nye	  strategi	  ”3B	  sammen	  mod	  2020”.	  Vision	  er:	  ”Sammen	  skaber	  vi	  levende	  og	  
mangfoldige	  fællesskaber”.	  3B´s	  fælles	  værdier	  er	  ”Nærværende”,	  ”Nyskabende”	  og	  ”Ordentlige”.	  Det	  er	  de	  tre	  
værdier,	  der	  ligger	  bag	  alt,	  hvad	  vi	  gør	  og	  siger	  i	  3B.	  Fra	  politisk	  side	  (Folketinget)	  er	  der	  stillet	  krav	  om,	  at	  den	  
almene	  sektor	  i	  perioden	  2014	  til	  2020	  effektiviserer	  sig	  selv,	  så	  udgifterne	  til	  husleje	  samlet	  nedbringes	  med	  
8%	  (1,5	  mia.	  kr).	  I	  3	  B	  arbejder	  vi	  løbende	  på	  at	  tilrettelægge	  alle	  aktiviteter	  bedst	  muligt,	  bl.a.	  den	  
omkostningstunge	  drift	  og	  service.	  Dette	  samtidig	  med,	  at	  der	  er	  en	  tendens	  til,	  at	  vi	  som	  beboere	  ønsker	  at	  få	  
individuel	  service,	  på	  næsten	  alle	  tider	  af	  døgnet.	  Digitalisering	  af	  arbejdsgange	  er	  et	  væsentligt	  element	  i	  
denne	  tilpasning.	  Vi	  har	  i	  organisationsbestyrelsen	  valgt	  at	  indgå	  i	  et	  strategisk	  partnerskab	  med	  KAB	  under	  
overskriften:	  ”Fælles	  investeringer,	  fælles	  udvikling	  og	  fælles	  gevinster”.	  Lige	  nu	  arbejder	  vi	  på	  en	  fælles	  
digitaliseringsstrategi,	  som	  vi	  forventer	  os	  at	  få	  stor	  glæde	  af.	  Byggeområdet	  er	  et	  andet	  samarbejdsfelt.	  	   

	  
	  
Afdelingsbestyrelsen/	  
Hans	  Jørgen	  Larsen	  
15.05.2017	  
	  


