
Bestyrelsesmøde i AB Fiolstræde 34-36 25/09/2018 

Til stede: Edith Bjerre, Henrik Jochumsen, Søren Aabling og Peter Schøler     

 

Siden sidst 

Vi har besluttet at lægge årets generalforsamling i foreningen onsdag 28/11 – 2018. 
Nærmere information følger.  
 
Der er fortsat store problemer med gårdens storskraldsrum, der ofte er pakket med 
affald i et omfang, så renovationen ikke vil tage det med. Især Gårdlaugets 
bestyrelse bruger mange timer på at holde orden. Gårdlauget foreslår at aflåse 
rummet og give en nøgle til en repræsentant fra hver af de 15 foreninger. Ole Bjerre 
tager med til mødet den 8. oktober i Gårdlauget på vegne af vores forening.   
  
Afsluttede opgaver 

Der har været problemer med fugt ved Grandervandanlægget i kælderen. Det er nu 
løst med isolering af beholderen.  
 
Der er kommet en ny udendørs vandhane ved Fiolstræde 34. Hanen kan åbnes på 
almindelig vis i stedet for den lille nøgle.  
 
Årets store projekt – genopretningen af kælderen under Vangsgaards – er ved at nå 
sin ende. Det har været en omfattende proces for bestyrelsen og lejere med mange 
udfordringer. Sætningsskaderne i kælderen under Vangsgaards er nu blevet 
udbedret. Der er blevet banket støttepæle ned, isoleret og støbt et armeret 
betongulv.  Der er monteret nye loftamaturer, der både giver mere lys og bruger 
mindre strøm. Et stykke af faldstammen er desuden udskiftet. Alt i alt en langstrakt 
og bekostelig affære for foreningen. Vi har tilbudt Vangsgaards et nedslag i huslejen 
og økonomisk støtte til rengøring af bøgerne. 
  
Nedløbsrøret ved Fiolstræde 36 er lavet. Og der er bestilt ny flagstang til muren ved 
Vangsgaards.  
  
Kommende opgaver  



 
Vi arbejder på at indhente tilbud på renovering af trappeopgange. Fiolstræde 34 
trænger i særlig grad. Opgangene er gennemgået med arkitekter.  
  
Lyngholm skal i gang med at renovere kloakkerne ved 34. Påbegyndes snarest. Der 
bliver sat rottespærre op. Nye pumpe nye brønd.   
 
Vaskeritoilettet 

Punktet udskydes til næste bestyrelsesmøde. 

Oprydning 

Der er en ophobning af private ejendele uden for og over pulterrummene over 
36B.Vi henstiller til at alle rydder op i deres ting. Bestyrelsen vil få tingene fjernet 
snarest, hvis ikke det sker af sig selv. Varsling vil følge.  
 
Vi har besluttet at lave en fælles arbejdsdag i foreningen til foråret med 
forefaldende arbejde og hyggeligt samvær.  
 


