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Kære alle i Nørrevang 

Coronaen har fået indflydelse på mange forhold. Derfor denne lille info og for at 

opdatere jer alle på sager, der spørges til i hverdagen. 

P-kontrol 

På det seneste afdelingsmøde besluttede vi os for at indføre en P-kontrol, som de 

har de nærliggende boligafdelinger. Men vi aftalte også at vi ville afholde et 

ekstraordinært møde hvor vi så kunne orientere nærmere om indholdet af en sådan 

ordning og tage stilling til det. 

Bestyrelsen har lavet en fornuftig aftale med et P-kontrol firma, men coronaen 

forhindrer os i at holde et møde. Som reglerne er nu ville vi skulle bruge et 

mødelokale på op mod 400 m2. Og det ser ikke ud til at vi får en mulighed for at 

holde et møde i de nærmeste måneder. 

Vi har derfor i bestyrelsen besluttet at sende en særlig information ud til jer alle om 

P-vagt ordningen og samtidig lave en afstemning om indholdet. Med den info kan I 

sætte jer nærmere ind i hvad ordningen går ud på og hvordan I deltager i 

afstemningen. Hvis der opstår yderligere spørgsmål efter gennemlæsningen af 

infoen er I naturligvis velkommen til at sende spørgsmål på 

bestyrelsen@nørrevang.dk. 

Vores hække 

Heldigvis ser bøgehækkene bedre ud end frygtet. Vi har jo skulle vente på 2. 

vækstsæson og det er nu. Grundlæggende hører spørgsmålet til byggesagen, men i 

bestyrelsen har vi besluttet at få rettet op det uanset hvad. Derfor er der foretaget 

en optælling af alle de hækplanter der er gået ud – og der vil ske en nyplantning når 

vi går ind i efteråret. I øvrigt er der et lille problem – som vi arbejder med en løsning 

på. De fleste 2 etages boliger har udhæng, som der ikke kan gro hæk inde under. Vi 

arbejder med at finde en løsning med mulighed for at der kan laves et hegn i stedet 

for de steder. Nærmere herom skal nok komme snarest muligt og afvent venligst. 
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Havelåger 

Allerede i 2019 er Herlev kommune efter aftale med forvaltningen ansøgt om 

tilladelse til at vi kan opsætte havelåger. En bestemt og ens låge for alle. Svaret er 

endnu ikke kommet og de tilkendegiver at det skyldes situationen med nedlukning 

af den offentlige sektor og coronaen.  

Vi skal nok få den tilladelse og så er det sådan en havelåge skal sættes op og se ud. 

Desværre må vi have tålmodighed lidt endnu. Så snart vi får tilladelsen, så kommer 

budskabet ud. 

Skur 

De fleste har sikkert hørt om en sag med et selvbyggerskur på KRV. Den sag ligger 

også til afgørelse i Herlev kommune. Sagens endelige afgørelse er oplagt – men 

desværre kan sådanne sager tage tid – og endnu mere tid i en situation, hvor 

kommunen er mere eller mindre lukket ned på grund af coronaen. 

Ventilation og varmegenvinding 

Bestyrelsen tilkendegav på det seneste afdelingsmøde at vi ville få igangsat en 

undersøgelse af 3-4 anlæg for at få en vurdering af funktionen og oplyste problemer 

med tør luft mv. Det har vi også sat i gang, men KAB har haft problemer med at få et 

alternativt firma til leverandøren til at løse den opgave og andre har sagt nej tak 

pga. af coronaen. Men opgaven bliver løst og der er nu indgået en aftale med et 

firma og leverandøren.  

Problemer/Spørgsmål 

Vi har lovet vores Ejendomskontor og KAB at slå et slag for, at alle henvendelser om 

dagligdagens problemer med vores boliger og vores områder bliver rettet direkte til 

Ejendomskontoret på tlf/mail eller via mig og min bolig appen. KAB er udelukkende 

et administrationsselskab og løser en række administrative opgaver, men det er 

vores Ejendomskontor der i første omgang skal håndtere problemer, spørgsmål og 

opgaver vedrørende vores boliger/områder. Det er vigtigt vi får alle henvendelser 

samlet og ind af den samme port. 

 

 


