Afdelingsmøde
Boligselskabet Friheden

Til beboerne i Boligselskabet Frihedens afdeling
Friheden I, Friheden VI og Lille Friheden
Dagsorden og mødemateriale til ordinært afdelingsmøde i Boligselskabet Friheden.
Dato og tidspunkt:
Onsdag den 14. november 2018, kl. 19.00, bemærk: indskrivning fra kl. 18.15
Sted:
Teatersalen, Friheden Idrætscenter, Hvidovrevej 446

Oversigtskort over afdelinger i Boligselskabet Friheden

LF

6

VI

20
5

19

4
EK

3

21
22

2
1
16

8

9

7

11

17

15

12
13
14

18

10

XX

Afdeling I: Bloknumre

VI

Afdeling VI: Højhuset, beboerlokale Oasen, afdelingsbestyrelse, lokal-tv m.m.

LF

Afdeling Lille Friheden: Ungdoms- og ældreboliger

EK

Ejendomskontor, beboerrådgiver og døgnåbent vaskeri

Side 2 af 25 sider

Indholdsfortegnelse
Oversigtskort over afdelinger i Boligselskabet Friheden .........................................................2
Dagsorden .................................................................................................................................5
Afdelingsbestyrelsens skriftlige beretning ...............................................................................6
Indledning .............................................................................................................................6
Afdelingsbestyrelses økonomi ..............................................................................................6
Medlemmer af afdelingsbestyrelsen .....................................................................................7
Ejendomskontor ....................................................................................................................8
Beboerrådgiveren..................................................................................................................8
Boligsociale aktiviteter .........................................................................................................9
Beboernes fælleslokale - Oasen ..........................................................................................11
Tryghed i Friheden .............................................................................................................11
Rengøring i opgange ...........................................................................................................12
Maling af opgange og kældre .............................................................................................12
Opgradering af internet og tv-signal...................................................................................12
KAB prisen 2018 ................................................................................................................13
Parkering i og omkring Friheden ........................................................................................13
Facebook .............................................................................................................................13
A/B renoveringsordning .....................................................................................................14
Udvidelse af Frihedens Butikscenter ..................................................................................14
Afdeling I, Helhedsplan ......................................................................................................14
Asfalt på veje og fortove ....................................................................................................16
Højhuset, Friheden VI ........................................................................................................16
Lille Friheden .....................................................................................................................17
Tak til personale og frivillige i Friheden ............................................................................17
Indkomne forslag ....................................................................................................................19
Forslag 1 – Etablering af låge i Lille Friheden ...................................................................19
Forslag 2 – Haver i Lille Friheden......................................................................................20
Forslag 3 – Flytning af postkasser i Friheden VI ...............................................................21
Forslag 4 – Udvikling af Oasen ..........................................................................................22
Forslag 5 – Etablering af rygerum i klub 508.....................................................................23
Forslag 6 – Optimering af vaskeriernes åbningstider .........................................................24
Forslag 7 – Tørrerum, vasketider og vinduespartier på 3. sals altaner ...............................25

Side 3 af 25 sider

Side 4 af 25 sider

Dagsorden
Dato og tidspunkt:
Onsdag den 14. november 2018, kl. 19.00, indskrivning fra kl. 18.15
Sted:
Teatersalen, Friheden Idrætscenter, Hvidovrevej 446
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Valg af stemmetællere
Afdelingsbestyrelsens årsberetning 2018
Orientering omkring helhedsplanen for Friheden I
Godkendelse af afdelingernes regnskaber
Indkomne forslag
Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet under punkt 6 på mødet, skal være afleveret på afdelingsbestyrelsens kontor, Strandmarksvej 14 (gavlen af højhuset) eller pr. e-mail afdb@bs-friheden.dk
senest onsdag den 24. oktober 2018.
Alle medlemmer af husstanden over 18 år har adgang til og stemmeret på afdelingsmødet og
er endvidere valgbare ved afdelingsmødet. Det gælder dog, at hver husstand kun har to
stemmer i alt. Den enkelte husstand må aftale, hvem der deltager, og hvem der stemmer ved
afdelingsmødet.
Beslutning træffes på grundlag af almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte. Der kan
ikke stemmes ved fuldmagt.
BEMÆRK: Kvittering for sidst indbetalte husleje eller sundhedskort skal forevises ved
indgangen, hvor der vil blive uddelt stemmesedler. Huslejekvitteringen er gyldig med bolignummer eller navn og adresse.
Afdelingsmødet optages af lokal-tv og vises efterfølgende på intern tv-rulle.
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Afdelingsbestyrelsens skriftlige beretning
Indledning
Som følge af at den forrige afdelingsbestyrelse kollektivt valgte at gå af på regnskabsmødet i
november 2017, var afdeling I, VI og Lille Friheden i en kortere periode uden afdelingsbestyrelse.
Den 17. januar 2018 blev der afholdt ekstraordinært afdelingsmøde for at indvælge ny afdelingsbestyrelse og for at afslutte det afbrudte afdelingsmøde.
Den nyvalgte bestyrelse afholdt deres første ordinære møde d. 1. februar 2018. På det første
bestyrelsesmøde blev der nedsat udvalg, herunder forretningsudvalget. Forretningsudvalget
består af:
- Formand, Bo Henrik Andersen
- Næstformand, Bjørn Schrøder Rasmussen
- Kasserer, Lis Wexøe
- Sekretær, Randi Outzen
Afdelingsbestyrelsen besluttede i samme forbindelse at lave nogle mindre justeringer i de
eksisterende udvalg, blandt andet blev udvalg for lokal-tv og redaktionsudvalget samlet i ét
kommunikationsudvalg med formål om at sikre en mere ensartet kommunikation i både tv,
på skrift og via vores hjemmeside.
Ved udgangen af april 2018 meddelte et af bestyrelsesmedlemmerne, at han af personlige
årsager ønskede at træde ud af afdelingsbestyrelsen og derved overtog Karen Løvendahl Jensen hans plads i bestyrelsen.

Afdelingsbestyrelses økonomi
Afdelingsbestyrelsen har hvert år et beløb til disposition som blandt andet bruges til drift af
lokal-tv, sommerfester og sociale arrangementer.
Afdelingsbestyrelsens medlemmer har i år valgt at give afkald på ”telefonpenge” (engangsbeløb som udbetales til hvert medlem), da vi ikke finder det retfærdigt at modtage en
godtgørelse for en udgift, som vi reelt ikke har.
Bestyrelsen har i stedet valgt at bruge nogle penge på opgradering af bestyrelsens IT-udstyr,
nye møbler m.m.
Afdelingsbestyrelsen har i det forgangne år holdt sig indenfor det beløb, som vi i budgettet
havde til rådighed.
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Medlemmer af afdelingsbestyrelsen

Bo Henrik Andersen
Formand

Bjørn S, Rasmussen
Næstformand

Lis Wexøe
Kasserer

Randi Outsen
Sekretær

Nanna Brit Karlsen
Medlem

Rikke Støckel
Medlem

Gitte Fammé
Medlem

Bettina Lind
Medlem

Rikke Dall Nielsen
Medlem

Daniel Egholm
Medlem

Karen Løvendahl Jensen
Medlem
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Ejendomskontor
Afdelingsbestyrelsen har et tæt samarbejde med ejendomskontoret, som deltager på alle afdelingsbestyrelsesmøderne. I afdelingsbestyrelsen ser vi
ejendomskontoret som en vigtig og værdifuld samarbejdspartner og vi har i de foregående 8 måneder haft
stor glæde af deres ekspertise og hjælpsomhed.
Vores ansatte, såvel servicemedarbejdere som kontorpersonale kæmper under svære vilkår i
disse år, hvor renoveringen står på.
Vores ansatte har ligesom jer beboere fra tid til anden svært ved at komme gennem afspærringer og gøre deres arbejde ordentligt. Samtidig har ejendomskontoret væsentlig flere
henvendelser som er relateret til helhedsplanen, end det var forventet.
I afdelingsbestyrelsen har vi stor forståelse for de udfordringer, som vores ansatte har i dagligdagen og som en lille erkendtlighed valgte afdelingsbestyrelsen i sommer at kigge forbi
frokoststuen med is til de ansatte.
En af de kendte stemmer bag ”Ejendomskontoret, goddag” er i 2. kvartal gået på pension,.
Hun vil naturligvis være savnet og afdelingsbestyrelsen ønsker hende god vind med hendes
otium. Samtidig er vi glade for at kunne byde en ny og dygtig kontormedarbejder velkommen
til Boligselskabet Friheden.

Beboerrådgiveren
Beboerrådgiver John Rasmussen er en del af ejendomskontoret, den daglige leder er driftschefen og
styregruppen er det forum, hvor beboerrådgiverens
arbejde på kortere og længere sigt debatteres og
planlægges. Styregruppen består af beboerrådigiveren,
driftschefen,
2-3
medlemmer
af
afdelingsbestyrelsen, samt formand for organisationsbestyrelsen.
Styregruppen er det forum, hvor beboerrådgiveren
præsenterer arbejdsopgaver, der er gennemført, nye arbejdsopgaver, der er i planlægningsfasen og gennemgår den økonomi, der er tilknyttet opgaverne, herunder blandt andet
fundraising, hvad der søges midler til og udkommet af dette.
Beboerrådgiveren deltager desuden i alle afdelingsbestyrelsesmøder på lige fod med ejendomskontoret.

Kerneopgaver
Et udsnit af beboerrådgiverens kerneområder kan læses herunder.
• Rådgivning
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Målet er at rådgive angående udfordringer og problemområder, hvor en indsats kan
bidrage til en positiv udvikling af beboernes og af boligselskabets situation. Beboerrådgiveren yder også rådgivning til beboervalgte, grupper, klubber og foreninger.
• Samarbejde
Målet med beboerrådgiverens samarbejdsrelationer er, at skabe aktiviteter og processer, som kan medvirke til, at boligområdet forbliver et godt og trygt sted at bo.
Samarbejdsrelationerne skal vedvarende fornyes og vedligeholdes.
• Fundraising
Opgaven omhandler større ansøgninger til gruppeaktiviteter som boligselskabet/ejendomskontoret finder relevant. Arbejdet omfatter bl.a. lokalisering af relevante puljer,
samarbejde med disses bestyrelser, koordinering af arbejdet omkring ansøgning og
skrivearbejde.
Fundraising omfatter ligeledes ansøgninger i fonde for beboere, der er i en trængt økonomisk situation.
• Aktiviteter for alle beboere
Intentionen er, at det er de frivillige, der står for aktiviteterne og har ansvaret, men at
de kan trække på beboerrådgiverens knowhow og kontakter.
Starthjælpen, rådgivningen og støtten kan f.eks. være at hjælpe frivillige med at sætte
aktiviteterne i gang, gøre reklame for aktiviteterne, bl.a. ved at fortælle den gode historie om boligområdet og beboerne.

Boligsociale aktiviteter
Bakketur
Aktivitetsudvalget har med støtte fra afdelingsbestyrelsen valgt ikke at holde en
pensionistskovtur, men derimod udvide konceptet til at dække alle aldersgrupper
i boligselskabet.
I august måned inviterede aktivitetsudvalget sammen med beboerrådgiveren alle Frihedens beboere på en tur til Dyrehavsbakken.
Arrangementet var en succes og deltagerne var i godt humør.
Det forventes, at aktivitetsudvalget primært vil arbejde med arrangementer, der er målrettet alle alderstrin.
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Sommerfest 2019
Desværre har det i 2018 ikke været muligt at afholde den traditionelle sommerfest. Afdelingsbestyrelsen har allerede nu dedikeret midler til, at festen kan afholdes i 2019. Den præcise
dato, indhold og placering vil blive meldt ud, når vi nærmer os tidspunktet.

Fastelavn
Der blev afholdt fastelavn lørdag den 10. februar i ejendomskontorets maskinhal. Der var
mødt omkring 60-70 børn og voksne op til arrangementet, som blev afholdt i samarbejde
mellem frivillige beboere og beboerrådgiveren.
Vi må nok konstatere, at deltagerantallet daler en smule. Dette kan muligvis skyldes, at der
er
mange tilbud til vores beboere ifm. fastelavn. De beboere, der var mødt frem gav udtryk for,
at de havde en dejlig dag.

Svømme, førstehjælp og livredningsaktivitet
Lørdag den 17. marts 2018 lavede beboerrådgiveren i samarbejde med Jacob Wahlstrøm/Hvidovre
Kommune og Hvidovre Svømmeklub en aktivitetsdag, hvor vi kombinerede aktiviteter som
svømning, førstehjælp og livredning.

Besøgsvenner
Aktivitetsudvalget har de seneste måneder arbejdet med at etablere en ordning med besøgsvenner.
Besøgsven ordningen en mulighed for, at beboere indbyrdes kan være med til at give nærhed,
omsorg og tryghed, som kan have stor betydning for den enkeltes livskvalitet. Afdelingsbestyrelsen håber, at ordningen kan opstartes senest 1. kvartal af 2019.
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Beboernes fælleslokale - Oasen
Oasen er vores fælles lokale, som blandt andet bruges af de
kreative grupper, bestyrelserne og udlejes til arrangementer i
weekenden.
Lokalet har efterhånden en del år på bagen og trænger til en
modernisering. I afdelingsbestyrelsen har vi besluttet at inddrage så mange parter som muligt for at have medbestemmelse
over, hvordan lokalet fremadrettet skal se ud og hvilken funktion det skal have. Vi forventer, at den første workshop
omkring Oasen vil blive afholdt inden udgangen af 2018.
I tilknytning til Oasen ligger desuden afdelings- og organisationsbestyrelsens lokaler. I afdelingsbestyrelsen mener, vi at det
er vigtigt at have et godt samarbejde mellem de to bestyrelser,
hvorfor vi i øjeblikket arbejder på en løsning, hvor vi kan dele kontorlokale med organisationsbestyrelsen.
Lokalerne og inventaret trænger til en opfriskning, hvorfor vi så småt er gået i gang med at
få lokalerne malet og løbende skifter lidt ud i møblerne.

Tryghed i Friheden
Der er flere gange observeret grupperinger af unge mennesker, der søger ophold i vores bebyggelse. Grupperne skaber en del utryghed i området og afdelingsbestyrelsen har et ønske
om at komme problemet til livs.
Gennem politiets rapporter har vi kunne læse omkring faldende narkorelateret kriminalitet i
Hvidovre kommune. Disse tal har vi i afdelingsbestyrelsen ikke kunne nikke genkende til,
hvorfor vi skriftligt har gjort opmærksom på de problematikker, som vi oplever i og omkring
Boligselskabet Friheden.
Vi har forsøgt at bruge alle de ressourcer, som vi har til rådighed, blandt andet har vi tidligere
på året valgt at have et privat vagtværn til at patruljere området. Samtidig har vi via boligselskabets beboerrådgiver haft løbende kontakt til både kommunens SSP medarbejdere og
politiet.
Gennem samarbejde med organisationsbestyrelsen har boligselskabet sendt et bekymringsbrev til Hvidovre Kommunes borgmester.
Boligselskabet skal være et trygt sted at bo for alle og i afdelingsbestyrelsen er dette en vigtig
prioritet.
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Rengøring i opgange
Alliance+ har igen overtaget opgaven med
rengøring af opgangene i
Friheden. Opgaven har
været i udbud, hvor der
blev vægtet 60% på kvalitet og 40% på prisen.
Desværre har det vist
sig, at Alliance+ ikke altid leverer det aftalte
stykke arbejde.

Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med ejendomskontoret
fokus på problematikken og forsøger at få højnet niveauet.
Som beboer kan du være med til
at hjælpe rengøringspersonalet
og dine naboer, stil ikke effekter
i opgangen, hverken under trappen eller ved din dør. Det letter
rengøringen og sikrer uhindret
passage i opgangen.

Maling af opgange og kældre
Som følgende af den igangværende helhedsplan er maling af opgangene i Friheden I blevet
udsat. De første blokke er nu klarmeldt fra entreprenørens side og ejendomskontoret har så
småt igangsat maling af de første opgange.
Maling af kældrene i etape 1 igangsættes også i det omfang, at blokkene meldes færdig.
Afdelingsbestyrelsen har tidligere på året lavet en gennemgang af de fælles klublokaler,
som er beliggende rundt omkring i Friheden. Ved gennemgangen er der lavet fotodokumentation af alle lokalerne. Det påhviler de enkelte klubber at ansøge afdelingsbestyrelsen om
midler til at male lokalerne.

Opgradering af internet og tv-signal
De seneste par år har der været arbejdet på at opgradere vores internet- og tv-signaler. Den
14. juni 2018 var alle beboere inviteret til ekstraordinært afdelingsmøde for at tage stilling
til tre forskellige tilbud om levering af tv og internet.
På afdelingsmødet deltog rådgiver Kim Hjortfelt som både forestod præsentationen af de
enkelte forslag, økonomien og besvarede alle de spørgsmål, som kom fra salen.

Forslaget om at bruge opsparede midler til opgraderingen blev vedtaget med overvældende
flertal og forsamlingen bestemte, at fremtidig leverandør af tv-signal bliver YouSee og
fremtidig leverandør af internet bliver Bolignet Aarhus.
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Straks efter afdelingsmødet gik både rådgiver og bestyrelse i gang med arbejdet for at få
hentet kontrakter hjem og få dem godkendt i af de relevante instanser.
På nuværende tidspunkt forventes det, at arbejdet med opgradering af internet og tv-signal
vil være afsluttet ved udgangen af 2019.

KAB prisen 2018
Hvert år uddeler KAB en pris til en beboer - eller en gruppe – i KAB-fællesskabet, der gør en
forskel i boligområdet. Der uddeles samtidig en pris for bæredygtige projekter.
Alle beboere kan lave indstilling til de to priser. Afdelingsbestyrelsen valgte i år samlet at
lave to indstillinger, hhv. Facebookgruppen Friheden og gruppen omkring Byhaverne. Desværre var der ingen af de to grupper, der vandt årets KAB pris.

Parkering i og omkring Friheden
Beboerne i Friheden har de seneste år haft store udfordring omkring parkeringspladser, da
helhedsplanen har fyldt en del i området. Flere beboere har også påpeget, at udefrakommende benytter vores fælles parkeringspladser, eksempelvis når der er store events i
idrætscenteret.
Afdelingsbestyrelsen har undersøgt muligheden for midlertidigt at stoppe parkeringsvagterne i at patruljere området. Konklusionen er dog, at der er truffet beslutning på et
afdelingsmøde om at have parkeringsvagter og vi mener derfor ikke, at vi i afdelingsbestyrelsen kan gå imod denne beslutning.
Vi har undersøgt muligheden for at indføre parkeringstilladelser, så alle biler skal være registreret for at måtte holde på de fælles parkeringspladser. Da helhedsplanen stadigvæk fylder
rundt omkring, har vi dog besluttet at udsætte projektet, indtil helhedsplanen er afsluttet og
der bedre kan skabes overblik over behovet for parkeringspladser.

Facebook
En beboer har valgt at oprettet en Facebook gruppe for beboere i
området og afdelingsbestyrelsen er af flere omgange blevet bedt
om at kommentere på indlæg i gruppen. På den baggrund har afdelingsbestyrelsen truffet en beslutning om, at vi ikke på
nuværende tidspunkt ønsker at tage det medie i brug.
Vi vil dog tage evt. vigtige emner og besvare dem via vores
hjemmeside www.bs-friheden.dk, ligesom vi i stigende grad vil forsøge at henvise beboere til at finde information på hjemmesiden.
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Bestyrelsesmedlemmer kan naturligvis frit kommentere på indlæg som privatpersoner.
Afdelingsbestyrelsen støtter i øvrigt beboerinitiativet og glæder sig over at se, hvor mange
naboer der kommunikere og hjælper hinanden.

A/B renoveringsordning
Afdelingsbestyrelsen har arbejdet med forslag omkring skift fra renoveringsordning A til renoveringsordning B.
Vi har konkluderet, at omfanget at et skift er så stort så bestyrelsen har brug for mere tid til
at få belyst eksempelvis økonomiske konsekvenser, som praktiske. Afdelingsbestyrelsen vil
fortsætte det opstartede arbejde med at få beskrevet konsekvenserne.

Udvidelse af Frihedens Butikscenter
Tagterrasser, lægehus, drive in-restaurant og i alt 125 nye boliger, det er
forslaget fra NREP, som er ejere af Frihedens Butikscenter.
Afdelingsbestyrelsen vil drøfte sin stillingtagen og om nødvendigt indsende
høringssvar på denne. Vi vil opfordre
beboerne til at gøre det samme, da udvikling omkring centeret også har en
påvirkning på vores boligområde. Dels
er der tale om en byfortætning af området, men vores lokalcenters fremtid er
også vigtig for os. Der skal bare findes
en god balance mellem byudvikling, byfortætning og godt naboskab.

Afdeling I, Helhedsplan
Helhedsplanen fylder naturligvis en del hos både jer, som beboere og os som afdelingsbestyrelse. På vores 2. møde havde vi besøg af formanden for organisationsbestyrelsen, som blandt
andet gennemgik boligselskabets opbygning og ansvarsområder.
Ansvaret for helhedsplanen ligger i organisationsbestyrelsen og altså ikke i afdelingsbestyrelsen. Det er organisationsbestyrelsen, der beslutter, hvem der skal sidde i følgegruppen,
medmindre de (organisationsbestyrelsen) uddelegerer denne opgave til afdelingsbestyrelsen,
hvilket de ikke har gjort.
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Følgegruppen træffer beslutninger om en lang række forhold – de fleste beslutninger træffes
på baggrund af en indstilling fra rådgiver eller administration.
Nedenfor er et udpluk af forhold, som følgegruppen forholder sig til og træffer beslutninger
om:
Den indledende fase:
- Projektindhold og tidsplan
- Valg af tekniske løsninger
- Drift og vedligeholdelsesmateriale – fremtidig drift af valgte løsninger
- Budgetramme og huslejestigning
- Information og procedure for godkendelse af projekter på et afdelingsmøde eller ved
urafstemning
- Indkaldelse
- Beslutningsgrundlag – præsentation
- Referat
Udførelsen:
- Beboerhensyn / varslinger / orienteringer
- Genhusning / beboerkoordinator
- Varslingsprocedure
- Identitetskort
- Nøgleprocedure
- Håndværkernes adfærd i bebyggelsen
- Radio, toilet, alkohol, rygning
- Oprydning / renhold
- Entreprenørvalg og licitationsresultat – besparelser / udvidelser
- Beboernes spørgsmål under udførelsen og mangelafhjælpning
Med udgangspunkt i ovenstående kan vi i afdelingsbestyrelsen ikke tage beslutninger omkring forhold, der vedrører helhedsplanen. Det kan eksempelvis være forhold omkring
placering af byggepladser eller oprydning efter endt arbejde.
Vi har dog altid mulighed for at sende vores holdninger og tanker videre til beslutningstagerne
og det har vi i afdelingsbestyrelsen flere gange valgt at gøre.
Eksempelvis har vi forholdt os kritiske omkring den varslede huslejestigning for hhv. etape 1
og etape 2, hvilket resulterede i at enkelte blokke efterfølgende blev afvarslet, indtil det overordnede arbejde blev afsluttet.
Vi har modtaget forespørgsler omkring genetablering af opladningssteder til el-scootere og
undersøgt sagen som i øjeblikke er ved at blive afklaret mellem Boligselskabet og Hvidovre
kommune.
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Det nye ventilationssystem har desværre også været genstand for meget kritik. Der pågår pt.
analyser af systemet og afdelingsbestyrelsen afventer resultatet heraf.
Helhedsplanen forventes afsluttet ultimo 2019, dog er det pt. ukendt om en række af de første
blokke skal have lavet nye facader.
Som afdelingsbestyrelse vil vi gerne opfordre til at bruge informationsvognen, som er placeret
ved siden af ejendomskontoret. Her er repræsentanter tilstede fra entreprenørerne og det er
muligt at stille både praktiske og tekniske spørgsmål dernede.

Asfalt på veje og fortove
Afdelingsbestyrelsen har gentagne gange måtte modtage kritik omkring vejene og fortovenes
tilstand i forbindelse med renoveringen. Afdelingsbestyrelsen har på baggrund af klager og
egne observationer truffet beslutning om at fortove langs blokkene fornyes til trods for at
arbejdet ikke var indeholdt i helhedsplanen.
Knækkede og skadede kantsten udskiftes til nye, øvrige kantsten hæves og der lægges en ny
belægning, som er i niveau med de nye fliser mod opgangene. I løbet af de kommende måneder vil der blive taget stilling til om, allerede renoverede fortove skal laves om på grund af
den store hældning mod vejen.
Veje og parkeringspladser har også lidt under de tunge køretøjer og derfor er afdelingsbestyrelsen gået i gang med at finde nødvendige midler til at få lagt ny asfalt på alle veje og
parkeringspladser. Dette arbejde vil dog ikke blive opstartet før helhedsplanen er helt afsluttet. Alvorlige skader på vejene vil dog løbene blive udbedret.

Højhuset, Friheden VI
Heller ikke højhuset er gået udenom at skulle renoveres. Den 24. april 2018 blev der afholdt
ekstraordinært afdelingsmøde, hvor det blev godkendt at stigestrenge og faldstammer blev
udskiftet fra kælder til og med 2. sal. Arbejdet har pågået over sommeren og er netop blevet
afsluttet. Som arbejdet skred frem stod det hurtig klart, at rør var i dårligere stand end først
antaget og afdelingsbestyrelsen er derfor tilfredse med beboernes beslutning om både at udskifte stigstrenge og faldstammer på samme tid.
Renoveringen i højhuset har betydet, at Oasen i nogle måneder måtte lukke for udlejning og
enkelte udlejninger måtte aflyses.
Arbejdet fra 2. sal og op vil blive udført medio 2019.
Der har over vinteren været store problemer med belysningen på parkeringspladsen foran
højhuset. Parkeringspladsen ejes af boligselskabet, men drives af indkøbscentret. Afdelingsbestyrelsen har af flere omgange rettet henvendelse til centret, men det tog tid, før belysningen
blev genetableret.
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Baldakinen foran bygningen er desværre i en sådan stand, at den skal udskiftes. Planlægningen af arbejdet har været i gang nogle måneder og forventes udført i første halvdel af 2019.

Lille Friheden
Der er fra beboernes side kommet et ønske om, at termostaterne på varmeapparaterne som i
dag er placeret i gulvhøjde enten flyttes eller erstattes af elektroniske ventiler, som kan
fjernstyres. Afdelingsbestyrelsen arbejder pt. med flere løsningsmodeller.
Selve den økonomiske opdeling af budgetteret udgift er kompliceret, fordi afdelingen består
af både ungdomsboliger og ældreboliger og det udelukkende er ældreboligerne, der har behov for en anden løsning af termostater. KAB`s jura afdeling har nu vurderet sagens
forskellige løsningsmodeller i forhold til, hvordan de kan afregnes. Det er yderst kompliceret og der skal derfor indhentes et prisforslag mere til en anden løsningsmodel. Derfor er det
ikke muligt at nå at få bragt forslaget til afstemning på afdelingsmødet i november.
Hvidovre Kommune har ansøgt om at etablere en pavillon i forbindelse med fælleslokalet
Lille Friheden 13A. Ansøgningen skal behandles af hhv. afdelings- og organisationsbestyrelsen, begge afventer en uddybende skriftlig anmodning fra Hvidovre Kommune.

Tak til personale og frivillige i Friheden
Afdelingsbestyrelsen vil sige en stor tak til alle de mange frivillige i Boligselskabet Friheden, som er med til at skabe liv og glæde i boligområdet, og gøre en forskel for andre
beboere.
Der skal ligeså lyde en stor ros til ejendomskontorets personale og servicemedarbejderne for
deres store engagement. Trods den store renovering, som er i gang i Friheden I, formår personalet fortsat at betjene beboerne på tilfredsstillende vis.
Der skal ligeledes lyde en speciel tak til beboerrådgiver John Rasmussen, som yder en
kæmpe indsats for, at alle beboere har det godt i og uden for deres bolig, og til beboerkoordinator Jens Peter Skaarup, der hjælper beboerne fra Friheden I i forbindelse med
Helhedsplanen.
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Indkomne forslag
Forslag 1 – Etablering af låge i Lille Friheden
Forslag til ordinært afdelingsmøde onsdag den 14. november 2018
Forslaget omhandler opførelsen af en trælåge ved gavlen af Lille Friheden, ved hjørnet af
Gammel Køge Landevej og Strandmarksvej.
Lille Friheden har i perioder et rend af udefrakommende mennesker, hovedsageligt store og
små skolebørn, der skal igennem området for at besøge indkøbscentret og derefter tilbage
igen. Dette store gennemtræk skaber utryghed blandt beboerne, fordi mange af dem bevæger sig meget tæt på beboernes vinduer og bruger af og til beboernes havemøbler som
opholdssted.
For at stoppe problemet foreslår undertegnet, at der opsættes låge (fc. I træ) ved gavlen i
Lille Friheden ud mod hjørnet af Gammel Køge Landevej og Strandmarksvej og at beboerne i Lille Friheden skal have nøgle til lågen.

Billede af det sted, hvor lågen skal sidde.

Med venlig hilsen
G. Bast
Lille Friheden. 8 st. A
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Forslag 2 – Haver i Lille Friheden
Forslag til afdelingsmødet den 14. november 2018

Afd. Lille Friheden
Der er tidligere, med lån fra Boligselskabets arbejdskapital, blevet etableret haver i Lille
Friheden. Der mangler dog haver i tre boliger, hvor daværende beboere ikke ønskede denne
mulighed.
Afdelingsbestyrelsen har modtaget henvendelse fra en af de berørte lejligheder uden have,
hvor den nye beboer ønsker en have etableret.
Afdelingsbestyrelsen har forespurgt om mulighed for at etablerer lån i Boligselskabets arbejdskapital. Det er desværre ikke en mulighed.
Afdelingsmødet skal derfor tage beslutning om, at stille en økonomisk ramme til rådighed
på 180.000 kr. der lånes i afdelingens egne henlagte midler, sådan at de tre sidste lejligheder
kan få etableret haver.
Lånet skal afdrages over 10 år via beboerens husleje.

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen
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Forslag 3 – Flytning af postkasser i Friheden VI
Forslag til afdelingsmødet den 14. november 2018
Friheden afd. VI - Højhuset
Der stilles forslag om at postkasserne rykkes fra opgangene og ud på facaden i forbindelse
med at der skal laves ny baldakin på højhuset.
Begrundelsen for forslaget er, at vi har alt for mange uvedkommende der kommer ind i vores opgange. De ”hænger” i de kolde måneder ud på bagtrappen. De sviner og der har været
tilfælde af hærværk.
At flytte postkasserne kan være et lille skridt på vejen mod at holde uønskede gæster ude af
vores opgange, og der igennem at medvirke til at øge trygheden i afd. VI.

Med venlig hilsen

Bo Henrik Andersen
Strandmarksvej 18, 9 tv
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Forslag 4 – Udvikling af Oasen
Forslag fra afdelingsbestyrelsen vedr. udvikling af Oasen.

Forslag 4A.
Afdelingsbestyrelsen stiller forslag om udvikling af fælleslokale Oasen. Lokalet fremstår i
dag slidt med møbler af ældre dato. Udlejning er begrænset til weekender.
Afdelingsbestyrelsen havde i oktober inviteret brugerne af Oasen til en workshop om fælleslokalets fremtid. Der var på workshoppen bred enighed om at udvikling Oasen, så den
fremrettet vil have flere anvendelsesmuligheder. Oasen er i dag samlingssted for sociale aktiviteter i området, og sådan ønskes det også fremover.
Afdelingsbestyrelsen beder afdelingsmødet godkende at der i langtidsbudgettet fra 2019 og
årene frem, afsættes et beløb på kr. 500.000 til udvikling af Oasen.
Beløbet skal dække evt. ændringer af lokalebrug, maling af vægge og lofter, renovering af
gulv samt inventar.
Afdelingsbestyrelsen vil såfremt det godkendes at afsætte beløbet i langtidsbudgettet arbejde videre med projektet i samarbejde med brugergrupperne. Arbejdet vil blive forelagt
beboerne på afdelingsmødet marts 2019
Økonomi for Oasen med nuværende set up
Afdeling
Udgift
Afd. 1
Kr.
594.866
Afd. VI
Kr.
21.713
Lille Friheden
Kr.
43.485
Total
Kr.
594.866

Indtægt
Kr.
13.240
Kr.
543
Kr.
1.087
Kr.
14.870

På workshoppen var der enighed om, at Oasen fremover skal kunne lejes på flere dage end i
dag, og at lejen skal forhøjes til f.eks.Depositum kr. 1000. Leje 1 dag kr. 1500 Weekend kr.
2500

Forslag 4B
Stemmes der nej til forslag 1, beder afdelingsbestyrelsen beboerne tage beslutning om lokalets fremtid. Oasen som fælles- og udlejningslokalet lukkes og udlejes til erhverv?

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen
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Forslag 5 – Etablering af rygerum i klub 508
Ansøgning om etablering af rygerum, med ventilation i social og samværsklubben. Hvidovrevej 508, kld.
Motivering
Vi som er medlemmer i S&S klubben, har et fantastisk samvær, men desværre må vi ikke
ryge i klubben. Det er med til at ødelægge lige præcis formålet med socialt samvær.
Ca. 90% af medlemmerne er rygere. Alligevel er det ikke-rygerne, som bliver tilgodeset.
Vi ryger er også med til at betale, alle fællesudgifter i friheden, på lige fod som alle andre.
Vi finder det ikke rimeligt at nogle grupper bliver tilgodeset, mens andre bliver tilsidesat.
Historie
Før helhedsplanen gik i gang, var der ventilation i alle rum (4 stk.) . De er efterfølgende taget ned pga. nye vinduer i lokalerne.

Venlig hilsen

Social & Samværs klub
Hvidovrevej 508, kld.
Per Andersen
Hvidovrevej 504, 1. th
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Forslag 6 – Optimering af vaskeriernes åbningstider
Forslag fra afdelingsbestyrelsen vedr. åbningstider på vaskerierne. Som følge af en beboerhenvendelse ønsker afdelingsbestyrelsen følgende 4 forslag bragt til afstemning.

Forslag 6A
Åbningstiden ændres på hverdage så ny åbningstid er: 07:00 – 21:00.
Vasketiderne inddeles i følgende grupperinger:
07:00 - 09:00
09:00 - 11:00
11:00 - 13:00
13:00 - 15:00
15:00 - 17:00
17:00 - 19:00
19:00 - 21:00

Forslag 6B
Åbningstiden ændres på lørdage, søndage og helligdage så ny åbningstid er: 07:00 – 19:00
Vasketiderne inddeles i følgende grupperinger:
07:00 - 09:00
09:00 - 11:00
11:00 - 13:00
13:00 - 15:00
15:00 - 17:00
17:00 - 19:00

Forslag 6C
Det gøres muligt at booke tørretumblere således at hvert lejemål kan bestille 1 tørretumbler
pr. 2 vaskemaskiner.
Motivering: I takt med at et stigende antal beboere har egne vaskemaskiner sker det ofte at
beboere som udelukkende benytter vaskeriet oplever at tørretumblerne er optaget af beboere
med egne vaskemaskiner.

Forslag 6D
Begrænsningen på maksimalt to vaskemaskiner booking ændres til 4 vaskemaskiner pr.
booking.
Motivering: De beboere der ønsker at vaske 4 maskiner optager den samme tid om der vaskes 4 * 1 time eller 2 * 2 timer.
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Forslag 7 – Tørrerum, vasketider og vinduespartier på 3. sals altaner
Forslag 7A
Med mindre der ønskes tørring af vasketøj i lejlighederne, vil det være fornuftigt at etablere
ekstra tørrerum i kælder under nr 74, blok 22. Har gennem de sidste 3 år ikke set det store
rum modsat vaskemaskiner blive brugt.

Forslag 7B
Hvorfor udvides vasketiderne ikke? Har talt med overboen og de hører intet fra vaskekælder. En del af os har ikke mulighed for at være færdig inden kl. 20. Søndag plejer at være
oplagt vaskedag, men der skal man allerede være ude 16 ligesom alle andre, der kun kan om
søndagen. Hvorfor så tidligt om søndagen?

Forslag 7C
Når man bor på 3. Sal i blok 22 kan man nyde varmen i drivhuset, tøj tørrer i løbet af en
halv time. Dog kan man ikke bruge den pga. varmen til andet samt opmagasinering. Kun en
Palme har overlevet. Grundet det skrå tag kommer solen kun ind fra tag, som er lukket til.
Kan man ikke få mulighed for at åbne op, så også vi kan få glæde af solen og ikke kun irritation over at bo i drivhus og have en ubrugelig altan.

Mvh
Skovgaard
Strandmarksvej 74, 3. Tv

Side 25 af 25 sider

