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Kære beboere 
 
Det er blevet tid til et nyhedsbrev fra bestyrelsen. 
 
Konstituering i bestyrelsen 
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig. 
Dog valgte Alexander og Martin at træde ud af bestyrelsen 
kort efter grundet tidspriotering.  
Dermed ser den nuværende bestyrelse således ud: 
 
Peter Lyderik:   Formand  
Klavs Riishede Hansen:  Næstformand 
Line Vasseux:   Bestyrelsesmedlem 
Gudridur O. Jonsdottir:  Bestyrelsesmedlem 
Ronja Toxværd  Bestyrelsesmedlem 
Selma Yousfi:   Suppleant 
 
Da vi mangler en suppleant i bestyrelsen, hører vi meget 
gerne fra beboere, der kunne være interesserede i fremad-
rettet at være med i bestyrelsen og hjælpe med til at drive 
foreningen.  
 
Trappevasker 
Der har været en lang proces omkring af finde en ny trappe-
vasker, som endelig er afsluttet. Foreningen har derfor pr. 
01.10.2018 ansat Peter. Peter er 58 år gammel, og arbejder 
til daglig som varmemester på Højdevang Sogns Plejecenter. 
Peter vil komme en gang om ugen og vaske trapper.  
 
Cykeloprydning 
Efter en dejlig sommer er det blevet tid til cykeloprydning i 
gården og kælderen. I løbet af september og oktober bliver 
cyklerne mærket. Hvis du ønsker at beholde din cykel, skal 
du fjerne mærket. Hvis du ikke fjerne dit mærke, vil cyklen 
blive betragtet som forladt og fjernet. Hold øje med opslags-
tavlerne i opgangene, hvor information vil fremgå.   
 
Loft- og kælderrum 
Der har gennem det seneste år været en del udfordringer 
med lofts- og kælderrum, som ikke er korrekt noteret i for-
eningens papirer. Det er derfor besluttet, at lofts- og kælder-
rumsoversigten i løbet af september og oktober skal opda-
teres. Der vil blive ophængt sedler i alle opgange, som bebo-
erne bedes om at udfylde indenfor tidsfristen. Der arbejdes 
desuden på, at der efterfølgende skal laves en ny nummere-
ring, som der vil komme mere info om.  
  
Storskrald  
Det er vigtigt, at man kontakter viceværten, når man har me-
get storskrald, og ikke blot stiller det i porten.  
Det gøres opmærksom på, at fællesarealerne på loftet ikke 
er til storskrald, men har en brandsikrende funktion.  
Alt affald skal derfor fjernes hurtigst muligt! 
 
 

 
Valuar  
På generalforsamlingen blev det vedtaget at der skulle ind-
hentes en ny valuarvurdering til årsrapporten 2018. Den nye 
bekendtgørelse vedrørende andelsboligforeninger trådte i 
kraft 01.07.2018, og bekendtgørelsens afsnit omkring nye 
valuarvurderinger træder først i kraft pr. 01.10.2018. Efter 
råd fra revisor Jørgen Andersen er det bestyrelsen plan at 
indhente en ny vurdering i starten af november.  
 
Glemt tøj 
Glemt tøj i vaske- og tørrekælderen bliver samlet ind af vice-
vært. Tøjet bliver samlet i den grønne spand i tørrerummet 
ved Parmagade 50, hvor man kan finde det.   
 
Rottesikring 
Foreningen fik i juni rottesikret de gulvafløb, som har høj-
vandslukke. Hvis man ser en rotte, skal man straks kontakte 
bestyrelsen.  
 
Vedligeholdelsesplan og byggesag i andelsforeningen 
Bestyrelsen er gået i gang med at kontakte flere mulige råd-
giver til planlægning af byggesag. I den forbindelse har vi 
modtaget flere anbefalinger fra SWE, samt snakket med tid-
ligere bestyrelsesformand Oscar. Vi håber derfor, at vi i løbet 
af efteråret kan finde en god rådgiver, der kan være behjæl-
pelig med planlægning af en evt. byggesag samt evt. revur-
dere vores vedligeholdelsesplan. 
 
Som drøftet på generalforsamlingen er planen, at der skal 
nedsættes et byggeudvalg. Skulle nogle af jer beboere have 
erfaring med eksempelvis håndværk og byggesager, og være 
interesserede i at være med i et sådant udvalg, så er I meget 
velkomne til at tage kontakt til bestyrelsen og høre nær-
mere. 
 
Facebook 
Der er blevet oprettet en facebookgruppe, A/B Maltagade, 
som alle er velkomne til at blive medlem af. 
 
Andelsforeningens hjemmeside 
Såfremt du har brug de nyeste dokumenter, regnskaber, 
vedtægter o.lign., kan disse findes på andelsforeningens 
hjemmeside: www.abmaltagade.dk 
 
Gårdudvalg 
Skulle du have lyst til at blive en del af gårdudvalget, kan de 
kontaktes på mail: gaardudvalg@outlook.dk.  
 
Spørgsmål? 
Hvis du har spørgsmål til indholdet af nyhedsbrevet eller til 
bestyrelsen, kan du kontakte os ved at skrive til:  
abmaltagade@hotmail.com 
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