
kan nå spørgetiden om 

onsdagen, er man vel-

kommen til at lægge et 

brev i min postkasse 

(HH49) eller sende mig 

en mail på karenip-

sen@hotmail.com 

Nu kan vi så småt mærke 

varmere vejr, og selvom 

Covid-19 stadig præger 

hverdagen, synes jeg i 

den grad, at vi går lysere 

tider i møde.  

2021 er godt i gang og 

Covid-19 sætter stadig 

nogle begrænsninger 

for hvad vi kan. Vi i be-

styrelsen har ikke væ-

ret samlet siden decem-

ber 2020. For dem det 

har været muligt, har vi 

mødtes over skype 

nogle gange, primært 

med fokus på fælleshu-

sene, som I kan læse 

om længere nede i ny-

hedsbrevet.  Vi har og-

så brugt en del tid på 

den nye legeplads, som 

I ligeledes kan læse om 

herunder.  

I tiden før og efter på-

ske, har vi sammen 

med Niels brugt noget 

tid på den årlige 

’markvandring’. I for-

længelse heraf har vi 

sammen med Niels og 

Ali haft en gennemgang 

af budgettet. 

Endnu engang vil jeg 

gerne opfordre Jer til, 

hvis man har kommen-

tarer/utilfredshed til 

konkrete opgaver, at 

komme i vores spørge-

tid (2. onsdag i hver 

måned fra 17.30—

18.00). Hvis ikke man 

Et par ord fra formanden 
Af Karen Ipsen 

Bestyrelsesformand i GreveFlex 

 

Legeplads 
Af bestyrelsen 

Ved afdelingsmødet i 

september 2020, blev 

der vedtaget et budget 

på 500.000 til ny lege-

plads. Vi har nu fået 

endeligt tilbud på plads 

vedr. ny legeplads. Vi 

kan hermed berette at 

budgettet bliver over-

holdt og legepladsen 

ser fantastisk ud.  

Arbejdet starter d. 3. 

maj 2021 og forventes 

færdig omkring den 23. 

juni 2021 og udføres af 

HAGS. Den vil blive 

placeret ved bakken/

fællesarealet i mellem 

Lunde– og Havehusene. 

Legepladsen vil i store 

træk, komme til at se 

således ud:  

Vi håber på at kunne 

afholde en indvielse af 

legepladsen, når den er 

færdiggjort—hvis for-

samlingsforbuddet tilla-

der det.  

23. APRIL 2021 
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Vi er ved at være i mål 

med at klargøre fælleshu-

sene (Syrenen, Solsikken 

og Mariehønen). Overord-

net ønsker vi alle fælleshu-

sene malet indvendigt 

(vægge, lofter, vinduer og 

paneler). Syrenen er det  

første der blev malet. Sol-

sikken er det næste der 

står for tur.  

Der er indkøbt nye gardi-

ner til alle 3 fælleshuse, 

som bliver sat op i nærme-

ste fremtid. Der er med 

hjælp fra Niels og Falck 

opsat brandslukker/

brandtæppe og første-

hjælpskasse i alle huse 

(inkl. Brumbassen). Der er 

indkøbt og opsat sæbe– 

og spritdispensere, samt 

dispenser med papirhånd-

klæder i alle husene. Der 

er nye opvaskemaskiner i 

Solsikken og Mariehønen 

(med vasketid på 30 mi-

nutter). Der kommer nye 

navneskilte op på alle huse 

og pt. er vi ved at revidere 

i udlejningsmapperne. Vi 

har gennemgået alle ska-

be for service og andet. Vi 

har ryddet op, smidt ud og 

nogle steder fyldt op med 

nyt.  

Vi håber dette er med til at  

gøre det hele mere over-

skueligt når man lejer lo-

kalerne især ift. optælling 

og ved aflevering.  

Fælleshusene 

Kom-og-hent-dag i Mariehønen 

KOM-OG-HENT-

DAG I 

MARIEHØNEN 

LØRDAG D. 1. 

MAJ FRA KL. 11-

12 OG SØNDAG 

D. 2. MAJ KL. 16

-17. 
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I forbindelse oprydning af fælleshusene, er der en del ting som ikke længere skal 

bruges. Så i stedet for at vi bare smider det ud, vil vi gerne give Jer muligheden for 

at komme og aftage noget af det. Vi holder derfor Kom-og-Hent-dag lørdag d. 1. 

maj kl. 10—11 og søndag d. 2. maj kl. 15-16 i Mariehønen. 

Her kan man komme og se om der er noget man kan bruge—det er ”først til mølle”-

princippet. Der er blandt andet en masse stole, billeder, bøjler, højttalere og en del 

køkkenting. 



Kaffeslapperas (hver tirs-

dag fra kl. 19 i Solsikken)

og billardklubben (hver 

torsdag i Brumbassen) 

eksisterer endnu. Men der 

er dog pause pt. grundet 

corona-restriktionerne. 

 

Med hensyn til afholdelse 

af sommerfest, der er vi 

godt klar over at Greve 

Flex har 40 års jubilæum i 

år. Men grundet restriktio-

nerne vil sommerfesten 

blive aflyst i år. Derfor ser 

vi frem til at kunne holde 

et brag af et 41 års jubilæ-

um i 2022.  

Dog håber vi jo lidt på, at 

vi i forbindelse med indvi-

elsen af den nye lege-

plads, kan afholde et min-

dre arrangement. Nærme-

re information omkring 

dette følger, når vi kom-

mer tættere på.  

Vi vil gerne gøre Jer op-

mærksomme på, at alle er 

velkomne til at starte en 

klub, det kunne være en 

bogklub, strikkeklub, sy-

klub eller noget helt fjerde 

og i den forbindelse be-

nytte fælleslokalerne. Du 

skal dog være opmærk-

som på, at opretter du en 

klub, skal der laves ved-

tægter, afholdes årlig ge-

neralforsamling og opret-

tes medlemskab.  

Kom og få en snak med os i 

beboertiden, hvis du over-

vejer at stifte en klub i 

GreveFlex og styrke fæl-

lesskabet.  

er blevet hevet op, der 

bliver plantet nye inden 

for den nærmeste fremtid. 

Mange af buskadserne 

langs husgavle er blevet 

hevet op og der vil blive 

sået græs i stedet.  

Vi synes virkelig det er 

skønt, at se vores område 

blive smukkere og smuk-

kere. Så lad os alle være 

med til at passe godt på 

det.  

Som I nok har bemærket 

er der sket en del rundt 

omkring, med de grønne 

områder.  

Blandt andet indgangen 

ved Lundehusenes parke-

ringsplads er blevet for-

skønnet. Der er kommet 

nye stenbede samt ny 

trappe, der ikke kræver 

vedligeholdelse de næste 

mange, mange år. Alle 

buskene ved vaskerierne 

Dog er der lidt problemer 

med at de nye planter mis-

trives, og på den bag-

grund har ejendomskonto-

ret talt med leverandøren, 

som har lovet at udskifte 

de planter der går ud.  

Aktiviteter 

Grønne områder 

varmecentralen i Lundehu-

sene. Denne nedlukning af 

varmecentralen er plan-

lagt til udførelse når der 

ikke længere er behov for 

centralvarme i boligerne. I 

vil modtage en skrivelse/

varsel når dette arbejde 

sættes i gang.  

 

Vi vil også takke for Jeres 

store tålmodighed og for-

ståelse vedr. ovenstående. 

Varmt vand og varmecentral 
Af Niels Kristiansen 

driftsleder i GreveFlex 

Vi har nu udskiftet 89 stk. 

varmeveksler i GreveFlex 

og det er vores opfattelse 

at forsyningen af varmt 

vand i Jeres boliger har 

stabiliseret sig til det bed-

re. Hvis du/I fortsat har 

problemer med det varme 

vand, hører vi, på ejen-

domskontoret, meget ger-

ne fra Jer.  

Den næste opgave er ud-

skiftning af varmeveksler i 
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Bestyrelsen er kede af, at skul-

le sige farvel til Linneth Som-

mer. Hun fraflytter Lundehuse-

ne pr. 30. april 2021 og stop-

per dermed som medlem og 

kassér af bestyrelsen. Besty-

relsen skal i nær fremtid stem-

me om hvem der overtager 

posten som kassér.  

1. suppleant Kisser Lander 

træder ind som medlem af 

bestyrelsen efter Linneth Som-

mer. 

Farvel og tak 

 

Parkeringspladser 

Som nævnt i nyhedsbrev fra december 2020, havde vi nok forventet at 

projektet var godt i gang på nuværende tidspunkt. Det er i midlertidig 

sådan, at vi afventer. Vi, i bestyrelsen, samt Niels (driftsleder) og Ali 

(driftschef fra KAB) vil udarbejde et mere detaljeret skriv omkring det-

te. Det vil blive omfordelt i GrevFlex så snart det er lavet. 

Parkering vedr. den lille p-plads ved ejendomskontoret. 

Da Greve Fjernvarme er ved at lægge nye fjernvarmerør ved Havehu-

sene, har ejendomskontoret tidligere skrevet til beboerne i Havehuse-

ne, at der vil være omkørsel for at komme ind på denne p-plads i peri-

oden 25. marts til 9. april—denne periode har Greve Fjernvarme øn-

sket at forlænge til den 28. april 2021. Ejendomskontoret har dog hen-

stillet til, at Greve Fjernvarme ikke parkerer maskiner/biler på afdelin-

gens parkeringsområde. 

Linneth Sommer Kisser Lander 


