
Afdelingsbestyrelsen Nørrevang

27. februar 2019

På det stiftende afdelingsmøde forelå flere beslutningsforslag. Mødet besluttede at samtlige
forslag blev overdraget til den valgte bestyrelse til videre vurdering.

Bestyrelsen har gennemgået samtlige forslag og besluttet/konkluderet, som det fremgår af
medsendte notat. Der er i notatet henvist til de fremsendte forslag ved angivelse af adresse og
nummerering, som det var angivet i materialet, der blev udsendt til det stiftende afdelingsmøde.

Såfremt forslagsstillerne ikke kan tilslutte sig bestyrelsens beslutning/konklusion, har man altid
mulighed for at genfremsætte sit forslag på et kommende afdelingsmøde.

På bestyrelsens vegne

Kjeld Hansen

Formand



Afdelingsbestyrelsen Nørrevang

Bestyrelsens beslutninger vedrørende indkomne forslag til det stiftende

afdelingsmøde.

Bestyrelsen har på sit møde d. 23. januar 2019 gennemgået samtlige de forslag, der var

indkommet forud for det stiftende afdelingsmøde d. 15. januar 2019 og truffet følgende

beslutninger:

Forslag A. Købke Rimmers Vei 1

1. Etablering af hæk på det åbne fællesareal langs indkørsel ved KRV 1

Bestyrelsen: Inddragelse af de åbne fællesarealer til private arealer vil være i strid med

lokalplanen for området og kan derfor ikke finde sted. Bestyrelsen er indstillet på, sammen med

lejerne af de boliger, der har "facadegavle" ud mod fællesarealer, at imødekomme ønsket om

beplantning med bøgehæk, så indkig reduceres og arealet fortsat fremstår som fællesareal med

adgang for vedligeholdelse og slåning af græs. Plantningen sker for den enkelte boligs regning.

2. Etablering af stakit 1,10 m med havelåge for bag- og forhave.

Bestyrelsen: Etablering af stakit til afgrænsning af de private forhaver og baghaver såvel som

etablering af stakit på fællesarealer vil være i strid med lokalplanen og kan ikke finde sted.

Afgrænsning skal ske med levende hegn/hække.

3. Etablering af yderligere fliseareal i baghave og forhave.

Bestyrelsen: Tilladelse vil som hovedregel blive givet ved ansøgning til KAB.

4. Bump på veje

Bestyrelsen: Vil følge udviklingen nøje og undersøge forskellige muligheder.

5. Etablering af hæk/plankeværk op til 2 m på fællesarealer ved "facadegavle"

Bestyrelsen: Se bestyrelsens beslutning under forslag A pkt. 1. og 2.

Forslag B. Købke Rimmers Vej 21.

1. Tilladelse til etablering af vindfang i facadelinje ved hoveddør



Bestyrelsen: Boligafdelingen har via KAB rettet henvendelse til Herlev kommune for fortolkning af
spørgsmålet om ændringer i byggeriets facadelinjer. Når kommunens svar foreligger, vil
bestyrelsen drøfte forslaget igen. Bestyrelsen har ikke hermed taget stilling til forslaget.

2. Nummerering af P-pladser og reservering af I plads pr. husstand.

Bestyrelsen: Bestyrelsen vil følge anvendelsen af P-pladserne nærmere, herunder fremmed
parkering. Umiddelbart er det bestyrelsens vurdering at der samlet set er pladser nok og at
parkering kan finde sted i rimelig afstand til ens egen bolig.

3. Nabohjælp

Bestyrelsen: Mange har allerede til meldt sig Nabohjælp og bestyrelsen kan kun opfordre alle til at
gøre, hvis de kan finde tryghed i et lokalt netværk.

4. Fællesarealerne ved ende rækkehusene inddrages til private haveareal for det tilstødende

rækkehus.

Bestyrelsen: Inddragelse af fællesarealerne til private arealer vil være i strid med lokalplanen og vil
ikke kunne finde sted, se i øvrigt pkt. A, 1.

5. Hegn på op til 1,4 m for at lukke haverne af.

Bestyrelsen: Etablering af afgrænsning for haver skal ifølge lokalplanen ske i form af levende

hegn/hække. Et ikke levende hegn, der lukker af for lys kan derfor ikke etableres.

Forslag C. Købke Rimmers Vej 7.

1. Udvidelse af haver ved ende husene.

Bestyrelsen: Se bestyrelsens beslutning pkt. A. 1. og B. 4.

2. Udvidelse af råderetten, så der kan etableres loftsrum i boligerne type OID.

Bestyrelsen: Forslaget er videregivet til KAB til nærmere byggeteknisk vurdering.

3. Indkøb af standere/beholdere for hundeposer

Bestyrelsen: Bestyrelsen synes det er dækkende, at man flere steder i afdelingen kan putte sin

hundepose i en affaldscontainer.

4. Supplerende beplantning ved indkørsel fra Ametystvej.

Bestyrelsen: Bestyrelsen er enig, at der med fordel kan ske beplantning forskellige steder i

boligafdelingen. Det vil indgå i det videre arbejde og under hensyn til afdelingens økonomi.

5. Supplerende P-pladser ved Købke Rimmers Vej



Bestyrelsen: Bestyrelsen finder ikke at der er mangel på p-pladser. P- pladserne er anlagt ud fra en
samlet betragtning og der vil derfor kunne være situationer, hvor afstanden til p-plads vil være
større end i andre situationer, Udviklingen i parkeringen er dog et forhold, som bestyrelsen vil
følge nøje.

6. Ændring af hoveddør, så den åbner ud af.

Bestyrelsen: Forslaget vil indebære at samtlige hoveddøre kasseres og der indkøbes og monteres
nye i hver bolig. Bestyrelsen kan ikke se at det er økonomisk overkommeligt og vil ikke fremme
forslaget!

D. Købke Rimmers Vej

1. Faste P-pladser

Bestyrelsen: Se bestyrelsens beslutning under pkt. B. 2.

2. Overdækket cykelparkering.

Bestyrelsen: Bestyrelsen ønsker ikke at fremme forslaget for nærværende, da alle har et fliseareal,

hvor der kan stilles cykler.

E. Valdemar Planteners Vej 7

1. Cykelstativer — gerne overdækkede.

Bestyrelsen: Se bestyrelsens beslutning under pkt. D. 2.

2. Ændring af råderetten, så fastmontere skab ikke behøves taget ned ved fraflytning.

Bestyrelsen: Råderetten samt installationsretten giver vide muligheder for ændringer og

opsætning af diverse uden nedtagning eller reetablering ved fraflytning. Bestyrelsen har ikke

noget grundlag for at søge at ændre de gældende regler. Derfor henvises der til at søge om

tilladelse i hvert enkelt tilfælde, hvis man er usikker og vil have forholdet dokumenteret.

F. Købke Rimmers Vej 16

1. Ret til at lægge fliser på egne arealer uden krav om genetablering af græs.

Bestyrelsen: Se bestyrelsens beslutning under pkt. A. 3.

2. Bestyrelsen undersøger og indhenter tilbud på ensartet helårsisoleret indgangsparti under

udhæng, som tilvalg.

Bestyrelsen: Se bestyrelsens beslutning under pkt. B. 1.



G. Marius Jensens Vej 16

1. Fælleshus — regler mv.

Bestyrelsen: Der er igangsat et udvalgsarbejde for udarbejdelse af regler for brug og drift af

fælleshuset.

2. Hjertestarter

Bestyrelsen: Før en endelig beslutning ønsker bestyrelsen en nærmere opgørelse af udgifterne og

øvrige forpligtigelser, når ejerforholdet måtte overgå fra Trygfonden til Nørrevang.

H. Marius Jensens Vej 18

1. Overdækket cykelskur på hver vej

Bestyrelsen: Se bestyrelsens beslutning under pkt. D. 2.

2. Battericontainertil brugte batterier

Bestyrelsen: KAB har oplyst at de vil komme men har været i restordre.

3. Lys ved opbevaringsrum

Bestyrelsen: I lighed med opbevaringsrummene ved 1 etage husene er der også fremført el. i hvert

rum til etagehusene. Det har været forudsat at man selv får etableret lys i rummene.

4. P-plads til hvert hus med husnummer.

Bestyrelsen: Se bestyrelsens beslutning under pkt. B. 2.


