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I Medborgerhuset 

 
 
 

Formanden Finn Pedersen bød velkommen og præsenterede Afdelingsbestyrelsen. Af hensyn til 
fremlæggelse af punkterne på dagsordenen skiftede pkt. 5 og 6 plads. 
 
1. Dirigent: Bjørn Petersen (Boligselskabet AKB, København) 
 
2. Referent: Bodil Berardino (Afdelingsbestyrelsen) 
 
3. Stemmeudvalg: Jette Christoffersen, Ib Osmark og Lise-Lotte Kleis 

(73 lejemål – 146 stemmer) 
 
4. Renovering af Køkkener/badeværelser.  På afdelingsmødet den 3. september 2015 blev besluttet, at 

der undersøges mulighed for kollektiv investering vedr. køkkener og badeværelser.  
Det har vist sig, at den gamle ordning med løbende udskiftning af de gamle køkkener falder bort, hvis 
afdelingen vælger at renovere køkkener under kollektiv råderet. 
Derfor skal afdelingen beslutte om den vil overgå til at bruge den kollektive råderet. 
 
Fra salen: Lissi Fransen kunne ikke forstå, at der igen skulle stemmes om brug af kollektiv råderet til 
udskiftning af Køkkener. Finn svarede, at der på afdelingsmødet i september blev sagt, at den gamle 
ordning ville fortsætte. 
Jette Madsbøll betvivler at den gamle ordning skal falde bort, hvis afdelingen vil bruge kollektiv 
råderet.  
Maggi Paaske ville vide, om man selv kan beslutte, om man vil udskifte køkkenet.  
Køkkenet udskiftes, når beboerne selv ønsker det. 
Tina, Kiselvej 7b, præciserede, at man med den nye ordning hurtigere vil kunne få et nyt køkken. Hun 
mente så, at der vil komme besparelser på budgettet, hvis den løbende udskiftning af køkkener 
ophører. 
Jens Løth gjorde opmærksom på, at de gamle køkkener (og de nye) stadig skal vedligeholdes og 
mindreforbruget ville blive brugt til andre vedligeholdelsesarbejder i afdelingen.  
Otto Gøse gjorde opmærksom på, at man ved køkkenudskiftning, selv skal betale malerarbejder af 
vedligeholdelseskontoen. 
Tove gjorde opmærksom på, at hvis det ikke er muligt at istandsætte et gammelt køkken, skal 
afdelingen udskifte det. 
Bjørn Petersen bekræftede, at afdelingen er forpligtet til at lejligheden har et køkken ”i brugbar 
stand”. 
Jette Christoffersen ville vide, om man kunne få et køkken med det samme, hvis forslaget blev 
vedtaget. 
Under forudsætning af Organisationsbestyrelsens godkendelse af brug af egne midler til 
renoveringen, vil beboerne kunne indhente tilbud på et nyt køkken/badeværelse hvis forslaget bliver 
vedtaget ved afstemningen. 
Jette, Kiselvej 7, ville vide om afdelingen stadig skal betale udskiftning af hårde hvidevarer. 
Ja, her sker ingen ændringer. Hvis man vil have noget særligt i hårde hvidevarer til køkkenet, står 
man selv for udskiftningen og vedligeholdelsen. 
Jacob, Kiselvej 7, foreslog at afdelingen får en aftale med en leverandør af hårde hvidevarer. 
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Jens Løth: Afdelingsbestyrelsen må træffe en beslutning herom. 
Anette, Kobbervej 9, ville vide om man selv har indflydelse på køkkenets indretning. 
Jens Løth: Beboeren tager selv kontakt til et køkkenfirma, som indretter køkkenet efter beboernes 
egne ønsker og kommer med et tilbud, som beboeren kan tage stilling til. 
Tina ville vide om egenbetaling af overflader også gælder badeværelser. 
Jens Løth svarede, at fliser på vægge og gulve betales af renoveringen. 
David, Kiselvej 7, ville vide, hvad der sker med de penge, som ikke bruges til udskiftning af køkkener. 
Mindre forbruget ville blive brugt til andre vedligeholdelsesarbejder i afdelingen. 
Lissi Frandsen ville vide, om man selv skal betale for ændring af elinstallationer, som man har gjort 
ved løbende udskiftning af gamle køkkener. 
Ændring af elinstallationer er en del af renoveringen, og betales heraf. 
Tove ville vide om det også gælder, hvis det er nødvendigt at etablere flere grupper på el tavlen. 
Bodil præciserede: Under den nuværende ordning bliver nedslidt køkkener udskiftet løbende. Under 
den nye ordning bliver køkkenerne renoveret/moderniseret med ny tidsvarende indretning og 
elinstallationer (herunder nødvendig ændring af gruppetavle) efter beboernes egne ønsker, og når 
beboerne selv ønsker det. Beboerne vil dog stadig skulle betale malerarbejde af vedligeholdelses-
kontoen. 
Jens Løth: Hvis det afsatte beløb til kollektiv råderet bliver brugt op kan ordningen forlænges. 
Renovering af køkken vil betyde en huslejestigning på knap 400 kr./md. Renovering af badeværelse 
vil betyde en huslejestigning på 500-600 kr./md. 
Anita Christensen ville vide om beboerne fortsat selv må købe et køkken. 
Det er fortsat tilladt selv køber et køkken, men betalingen vil ikke indgå i huslejen, og derfor ikke 
indgå i beregning af eventuel boligsikring. 
Ib Osmark ønskede præciseret, at afstemningen drejede sig om muligheden for en kollektiv 
finansiering af renovering af køkken/badeværelse, når beboerne ønsker det. 
 
Forslaget blev vedtaget med overvældende flertal. (120 ja, 14 nej, 8 ved ikke, 2 blanke, 2 ugyldige) 
 

 
5. Lydisolerende vinduer. På afdelingsmødet den 3. september 2015 blev besluttet, at iværksætte 

undersøgelser af Kobbervej de lige numre ud til ringvejen og i de 2 gavlopgange Kiselvej 23 og 
Kobbervej 35. 
Erik Nielsen fra Dines Jørgensen & Co. A/S fremlagde punktet og forklarede, at det drejer sig om 72 
vinduer samt vinduer i gavlene. Vinduerne vil have samme funktionalitet som de eksisterende 
vinduer. 
 
Fra salen: Jette Madsbøll mente, at lejlighederne i gavlen mod Bygaden var med i vedtagelsen på 
beboermødet. 
Finn Pedersen henviste til referatet fra beboermødet. 
Bjørn Petersen gjorde opmærksom på, at beboerne kan komme med rettelser til referatet, når det 
bliver udsendt, hvis man mener der er fejl i referatet.  
Tove mente, at forslaget var kommet på grund af letbanen. 
Iben, Kiselvej 23, gjorde opmærksom på at der var kommer meget mere støj på grund af den nye 
udkørsel fra hospitalet. 
Helge Olsen gjorde opmærksom på at beplantningen fjernes, når Ringvejen udvides på grund af 
letbanen. 
Otto Gøse gjorde opmærksom på, at huslejen for lejlighederne ud mod Ringvejen blev sat lavere fra 
begyndelsen på grund af støjen fra vejen. 
 
Erik Nielsen afsluttede med at gennemgå økonomien for projektet. 
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Den samlede byggesum er 1.858.198 kr. 
Der søges om 1. mio. kr. fra Landsbyggefonden, egen trækningsret og tages et lån på 865.000 kr. 
Huslejen vil herefter stige med 0,45%, svarende til 13-23 kr. pr md.  
 
Fra salen: Mariann Andreasen spurgte om der kan opsættes støjværn mod Ringvejen i stedet. 
Finn Pedersen sagde, at afdelingen havde forhørt sig i Herlev Kommune. 
Åse Gunnarstugan fortalte, at der andre steder er opsat støjværn mod Ringvejen. 
Der blev gjort opmærksom på, at det var amtet der betalte dette i forbindelse med en tidligere 
udvidelse. 
Helge Olsen spurgte om der ikke kom en godtgørelse for det areal, som inddrages til Ringvejen.  
Dette er uafklaret 
 
Forslaget sendes herefter til urafstemning. 
 
 

6. Udskiftning af faldstammer og stigstrenge.  
Faldstammerne er i god stand udvendigt. De kan derfor renoveres ved en udfræsning indvendigt med 
efterfølgende strømpeforing. Herved undgås store følgeudgifter og gener for beboerne. I kælderen 
udskiftes faldstammerne og der isættes rottespærring. 
Erik Nielsen gennemgik forslag til udskiftning af stigstrenge. Alle rør til koldt og varmt vand fjernes og 
der opsættes nye rør i rustfrit stål. Rørene føres op til lejlighederne i en rørkasse inde skabene i 
gangen. Herved bliver det muligt kun at montere to vandmålere i hver lejlighed. Rørene føres i 
rørkasser under loftet i badeværelset til bad og køkken. Rørene føres under eller bag skabene i 
køkkenet.  
Alle vandarmaturer udskiftes. Dette er nødvendigt for at få garanti fra VVS-installatøren. Der kommer 
nye vaske, så alle samlinger vil være nye og tætte. De sker ikke ændringer på afløb i badeværelset. 
 
Fra salen: Lise Saabye gjorde opmærksom på at det ikke kun var installationer i gangen, men at 
rørene skulle ind fra gangen op ad badeværelse væggen hen over loftet og ud til køkkenet, vi ville alle 
få mange synlige rør på badeværelset. Hun bad om at der var andre firmaer, der kom med udkast. 
Jens Løth svarede, at man vil forsøge at tilpasse løsningerne til de forskellige lejligheder, men rørene 
placeres således at de er tilgængelige. 
Det fremlagte er et forslag, og der foretages en grundig registrering af de forskellige lejligheder. 
Herefter vil der eventuelt blive fundet en anden løsning. 
Tina spurgte om man ikke kunne koordinere udskiftningen med renovering af køkkener/bade-
værelser. 
Jens Løth svarede at løsningen vil være fleksibel og tage hensyn til senere renoveringer. 
Tove ville vide, hvem der havde besluttet, at der skal opsættes målere og om der også kommer 
målere på det kolde vand. 
Der er mange reparationer på vandrørene, derfor foreslås at stigstrengene udskiftes og at der sættes 
målere på både det varme og det kolde vand. 
Tove gjorde opmærksom på, at der kun skal opsættes vandmålere efter 31. december 2016, hvis 
man udskifter stigstrengene. 
Nichlas bekræftede, at udskiftningen er nødvendig, fordi der er mange sprængninger på vandrørene, 
og vandskader er dyre. 
Jens Løth fastslog, at den foreslåede løsning er den billigste løsning og dette er den indledende fase. 
Opsætning af vandmålere besluttes i boligselskabet. 
Jens Løth sagde, at der nedsættes en følgegruppe.  
 
Den samlede byggesum er 19.063.522 kr. 
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Der søges om 6. mio. kr. fra egen trækningsret og tages et 30årigt lån på 10.565.000 kr. Der er 
henlagt 2.500.000 kr. til udskiftningen. 
Huslejen vil herefter stige med 4,58%, svarende til 210 kr. pr md. for en lejlighed på 74 m2 
 
Fra salen: Knud Møller spurgte, hvornår arbejdet skal gå i gang. 
Erik Nielsen svarede, at hvis der træffes beslutning om at gå videre, vil arbejdet kunne opstartes 1. 
januar 2017 og det vil vare 10-11 måneder. 
 
Tina mente, at vi bor godt i nogle af Herlevs billigste boliger. Udskiftning af vandrørene er nødvendig 
for vandskader er dyre. 
Tove gjorde opmærksom på at faldstammerne nogle steder er udskiftet til plast. 
Jacob spurgte om hvor lang levetid er på den foreslåede løsning. 
Erik Nielsen svarede, at der gives 50 års garanti på strømpeforingen.  
Nikolej spurgte om arbejdet udføres blokvis. 
Tina ville vide, hvor længe beboerne vil mangle et toilet. 
Erik Nielsen forklarede, at arbejdet gennemføres i en løbende proces. Beboerne vil ikke have toilet i 
lejligheden i 2 dage, men der opsættes tørkloset/sanitetsvogn. Der kan tappes koldt vand af en 
midlertidig aftapning på hver opgang. 
 
 Forslaget sendes til urafstemning 
 
  

7. Eventuelt. 
Mariann havde ros til varmemesteren, som hun mente kunne være stolt af sit område. 
Tina ønskede bordtennisbordet udskiftet.  
Lise-Lotte gjorde opmærksom på, at beboerne kan henvende sig til afdelingsbestyrelsen i 
kontortiden når de har ønsker til området. 
Dirigenten takkede for et godt møde og Finn Pedersen takkede ligeledes for et aktivt og stort 
fremmøde. 
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