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U N D E R S K R I V S E N E ST D E N 6/4
HUSK i marts
• Åbent i fælleshuset
tirsdag den 3. april
kl. 18-19
• Pas på du ikke bliver
1. aprilsnar
• Skolernes påskeferie
slutter den 2. April
• Storskrald den 10. april
• Fælles affaldsdag den
22. april (se her på
siden)
• Den 27. april er det
Store Bededag

”Fingrene væk fra lejernes penge” er navnet på en underskriftsindsamling, som for nylig
blev startet på internettet.
Initiativtagerne er en gruppe almene beboere, der protesterer imod, at regeringen vil betale
for sin ghettoindsats ved at tage 12 milliarder af lejernes penge fra Landsbyggefonden.
Konsekvensen er, at der ikke blive råd til at renovere almindelige boligafdelinger og tusindvis af lejere kommer derfor til at bo i utidssvarende boliger. Det risikerer også at ramme
AAB-afdelinger, der venter på renoveringer med støtte fra Landsbyggefonden.
Initiativtagerne til underskriftsindsamlingen er enige i, at der skal gøres en indsats i udsatte boligområder, men mener, at udgifterne skal betales i fællesskab og ikke kun af de almene beboere.
I Boligforeningen AAB støtter vi op om kritikken af regeringens plan, og vi opfordrer derfor
alle afdelinger til at udbrede kendskabet til underskriftsindsamlingen, som findes på hjemmesiden skrivunder.net
Ca. 8.500 har nu skrevet under, og det er langt fra nok. Skriv selv under og spred budskabet lokalt i din afdeling, naboafdeling, beboerklubben, det lokale supermarked osv. Vi skal
have samlet så mange underskrifter, at politikkerne ved, at de lægger sig ud med lejerne i
landets ca. 500.000 almene boliger, hvis de betaler for indsatsen med lejernes penge.
Vær opmærksom på, at sidste frist for at skrive under er den 6. april 2018.
Hvis du er enig i protesten imod tyveriet af lejernes penge, så skriv under.

Velkommen til
nye beboere
i Agertoften
nr. (28) og 33

LOKAL AFFALDSDAG DEN 22. APRIL
Hvert år i april afholder Danmarks Naturfredningsforening affaldsindsamling over hele landet, hvor der er lokalgrupper,
som man kan tilmelde sig. Du kan læse mere om det nationale initiativ på affaldsindsamling.dk
I Agertoften vil vi holde vores egen ultralokale affaldsindsamling, da vi ofte ser affald rundt omkring på vores område.
Derfor opfordres alle beboere—store som små—til at være med til at gøre Agertoften renere.
Så mød op ved fælleshuset søndag den 22. april kl. 13. Vi sørger for engangshandsker og affaldsposer, og når vi har været
rundt på hele området, slutter vi af med en omgang hjemmebag.

Bestyrelsesmail: afd90@aab.dk Hjemmeside: www.agertoften90.dk
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BERØMTHED
Nogle beboere har nok
bemærket tv-folk i området
for nyligt. Det skyldes, at
Camilla i nr. 63 har en rigtig dygtig datter, Nadia Offendal, som lige er blevet
udtaget til landsholdet i
håndbold.
Til dagligt
spiller
Nadia i
Odense,
og hun
skal altså
fremover
være med
til at forsvare
Danmark
sammen med resten af det
dygtige kvindelandshold.

V E N T I L AT I O N S
SERVICE
I marts måned har vi alle
haft det årlige obligatoriske
service på vores ventilationsanlæg med udskiftning
af spjæl samt indstilling af
ventilerne endnu engang.
Det er vigtigt, at beboernes
ikke selv prøver at indstille
på ventilationerne. De er
indstillet til det konkrete
rum efter en særlig måling,
og det betyder forkert brug,
hvis man selv efterfølgende
ændrer på det.
Man skal heller ikke slukke
for anlægget, man kan i
stedet ændre på temperatur
på displayet inde i teknikskabet på 1. sal.
Ved gennemgangen sås, at
flere motorer er klar til udskiftning, så nogle af os får
besøg igen efter påske. Der
er skrevet ud til de involverede.

5 ÅRS GENNEMGANG
Nu er Agertoften snart 5 år, hvilket betyder en sidste gennemgang af byggeriet inde og ude i
samarbejde med AAB (bygherre), CG Jensen (entreprenør) og en ekstern rådgiver.
Bestyrelsen har gennem årene samlet til bunke af detaljer ved byggeriet, som vi ikke finder
udført eller opsat på tilfredsstillende vis. Vi har sammen med vores driftskoordinator og en
ekstern rådgiver gennemgået det hele, før det er blevet præsenteret for CG Jensen.
Vigtigste punkt er absolut vores facader; både vedligeholdelsen og udførelsen, hvilket i
praksis vil sige den grønne farve og det afskallende pudslag.
Nu er alt blevet afleveret til forhandling mellem AAB og
CG Jensen, og vi kan nu afvente en tilbagemelding om,
hvad entreprenøren vedkender sig ansvar for økonomisk
og praktisk udbedring af, og hvad de tilbageviser til afdelingens egen udbedring.
Vi krydser naturligvis fingre for, at vi imødekommes på
vores klagepunkter.

SUPERMARKED I STENLØSE SYD
Da man startede med at bygge i Stenløse syd, var der planer om et supermarked overfor
Børnehuset Vandfaldet. Men placeringen var ikke optimal, så idéen gik i dvale.
Bestyrelsen er nu blevet præsenteret for et forslag om opførelse af et supermarked ved
Stenløse syd, nærmere bestemt i rundkørslen på Krogholmvej.
Der vil med stor sandsynlighed blive tale om en form for discount supermarked, da det vil
være det, som mangler i området. Intet er dog sikkert endnu.
I første omgang er der brug for at stikke en finger i jorden, for at høre om beboerne i området overhovedet synes om idéen. I Agertoften vil vi derfor sende en survey ud for at høre
jeres mening om det samt ønsker og idéer. Det kan fx være, hvis det er vigtigt for jer at det
er muligt at cykle eller gå sikkert dertil, eller måske at det kunne være rart med en tøjcontainer i forbindelse med supermarkedet.
Når der er indsamlet kommentarer, vil firmaet bag idéen gå videre med forhandlingerne
med Egedal Kommune, som på det foreliggende er umiddelbart positive.
Bestyrelsen finder forslaget rigtig godt, og vi håber at så mange som muligt vil deltage i vores survey og støtte op om projektet.

H VAD ARBE JDER B EST YR E LSE N ME D LI GE NU ?
•

Affald

•

Udskiftning af hække

•

Nye postkasser

•

Velkomst af nye beboere

•

5 års gennemgang

•

Optimering af procedurer

•

Anviste boliger

•

Netværksgrupper

•

Samarbejde med Stenløse Syd

•

Kontrakter

•

Håndværkere

•

Forberedelse til afdelingsmøde

•

Opdatering af reglementer
Fælleshuset har åbent første tirsdag i måneden kl. 18-19

Si d e 3

N y he d s b r e v f r a B e s ty r e l se n

BOLIG OG
HAVE

Mygge afskrækker
Krukke 70 cm i diameter
A: Citronella geranium
B: Marigold ’Lemon Gem’
C: Lemon grass
D: Catnip
E: Ageratum ’Artist purple’
F: Lemon thyme

El tavlen
Man på ikke dække elskabet til i entréen med
store klæde skabe og lign,
da man altid skal kunne
komme til det. Men man
kan i stedet for dække
det til med et lille vægskab, som fx
”Godmorgon” fra Ikea.
Skabet er langt nok til
både at indeholde eltavlen og alle de andre
ledninger nedenunder.
Skabet skal dog tilpasses
ved at fjerne bagbeklædningen og skære til så der
er plads til kabelbakken.

Andre planter som myg ikke kan lide:
Citronella
Lemon Balm
Marigolds
Basilikum
Lavender

Pebermynte
Hvidløg
Pennyroyal
Rosmarin
Geranium

Kalk i bad
Daglig vedligeholdelse:
-Skrab fliserne for vand med en svaber, når du har været i bad
-Tør af med en klud eller håndklæde
-Luft ud med gennemtræk i 5-10 minutter
-Godt råd: Hav svaberen nemt tilgængeligt, så du husker at gøre det hver gang
Periodisk vedligeholdelse:
- Sprøjt vand på fliserne, så fugerne mættes med vand
- Smør rengøringsmiddel på fliserne med skuresvamp, og lad det virke til belægningen er opløst ( 5-30 min.)
- Skrub fliserne med en børste og skyl efter med rent vand
- Poler efter med en blød klud
Hovedrengøring:
- Ved genstridige kalkbelægninger kan man hælde rengøringsmidlet på toiletpapir og lade det virke en time på pletten
- Skrab evt. belægninger væk med en glasskraber
Rengøringsmidler:
Kalkopløsende rengøringsmiddel eller bland dit eget rengøringsmiddel:
- 2 dl citronopvaskemiddel
- 1 dl hvid eddike eller ½ dl eddikesyre eller citronsyre
Syrene skal opløses før brug. Vær forsigtig med omgangen af eddikesyre. Eddikesyre er et ætsende produkt, så undgå at
indånde dampene, og sørg for at anvende handsker, så du undgår at få det på hænderne. Spilder du eddikesyre, kan det
ødelægge syrefølsomme materialer, såsom fugerne mellem fliserne
Det er vigtigt, at blandingen kun anvendes på keramiske klinker, glas, stål mv. og ikke marmor (vindueskarmene), terrazzo
eller andet kalkholdigt materiale, da eddiken nedbryder kalken.

Bestyrelsesmail: afd90@aab.dk Hjemmeside: www.agertoften90.dk
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APRIL
Konfirmand tid
Så er det blevet højsæson for konfirmander,
hvilket også betyder at fælleshuset er udlejet
hele april måned. Vi ønsker dem alle tillykke
på deres store dag.

Tivoli Fredagsrock
13/4 Christopher
20/4 Sivas + Node
27/4 Marvelous Mosell + MC Einar + Rockers by Choice

Pesach (passover)
Afholdes fra den 30.
marts og 7-8 dage frem.
Pesach fejres ved at spise
matzah som er brød, som
hverken ikke indeholder
surdej eller på nogen måder har fået lov til at hæve og maror som er bitter grønt, så
som romaine salat og perberrod.
Historien bag Pesach
Ifølge ”The Book Of Exodus” fra biblen hjalp Gud folk fra Israel med at flygte ud af deres slaveri i Egypten fra pharaohen,
ved at påføre 10 plager over landet. De 10 plager var: Forvandle Nilens vand til blod, en invasion af frøer, forvandle
støv indtil insekter, horder af vilde dyr, pest, bylder, hagl,
græshopper, mørke og til sidst død over alle de førstefødte i
Egypten. Til sidst var pharaohen så bange for, at han ville
være den næste, der ville dø, at han befalede den israelske
elite om at forsvinde og tage alt med dem, som de ønskede.
Så det gjorde israelerne med Moses i spidsen.

Holocaust Remembrance Day
(Yom Hashoah) den 12. april
Halocaust var en statssponsoreret, systematisk forfølgelse
og udryddelse af europæiske jøder fra Nazi Tyskland og dets
allierede mellem 1933 og 1945. Jøderne var de primære
ofre - seks millioner døde. Roma og Sinti (sigøjnere), folk
med mentale og fysiske problemer, og polakker var også
mål for destruktion og udryddelse pga. race, etnisk og nationale årsager. Flere millioner, inkluderet homosexuelle, Jehovahs vidner, Sovjetiske krigsfanger og politiske dissidenter, led også voldsom modstand og død
under Nazi Tyskland.

Fredag den 13: Hvad med en god bog?
Rosernes Torne - Stephen King
I en nær fremtid rammer den mystiske Aurora-virus
kvinder, når de lægger sig til at sove. De omsluttes af
en tynd kokon, og i søvnen forlader deres bevidsthed
denne verden. Forstyrrer man kokonens sarte ydre,
vækkes kvinderne til en vild og voldelig trance.
Æret være min døtre - Lene Wold
De sidste tre år har den norske journalist Lene Wold
tilbragt meget tid i Jordan sammen med en far,
som har dræbt både sin mor og en af sine to
døtre for at genoprette familiens ære.
Strengt fortroligt - Karen Cleveland
Den tidligere CIA-analytiker Karen Cleveland debuterer
med spionthrilleren Strengt fortroligt. Bogen er solgt til
udgivelse i 24 lande, og Universal Pictures har købt
rettighederne til filmen, der bliver produceret af Charlize Theron, som ligeledes skal spille hovedrollen.

Helligdage i april
American Bicycle Day . Man skulle tro det handler om
at fejre jernhesten, men næ nej. Faktisk hylder man
Dr. Albert Hofmann som i april i 1900-tallet opfandt
LSD og derefter tog cyklen hjem. Man må håbe, at de
fejrer det med at cykle.
World Autism Awareness Day. Den 2. april mødes autismeorganisationer for at øge opmærksomheden
omkring autisme, 1 person ud af 68 har autisme.
National Beer Day. Gad vide om det er samme dag
politiet har deres største razzia for spritkørsel? I hvert
fald fejres det i USA den 7. april. (Island den 1. marts
og England den 15. juni.) Hvor er den danske?
National Pet Day. En uofficiel amerikansk helligdag
den 11. april, der opfodre til at man lige er lidt ekstra
kærlig mod sine kæledyr. Har man ingen findes der jo
mange gode dyreinternater, man kan besøge.
High Five Day. Vidste du, at den tredje torsdag i april er en amerikansk national High
Five dag. Altså den 19. april.
Lima Bean Respect Day. Ingen ved helt hvordan den startede, og den er vist heller ikke
helt officiel. Men man kan vise lima bønnen
mere respekt ved at indføre den mere i sin madlavning den 20. april. #LimaBeanRespectDay
Astronomy Day. Fejres den 21. april og igen i efteråret.
Måske en god anledning til lidt stjernekiggeri.
Earth day. Den 22. april er det så lige tid til at komme
tilbage til jorden og værne om miljøet. Måske selv kigge indad og se, hvad man selv kan gøre for at passe
bedre på Moder Jord.
International Jazz day. Den 30. april er musik og kultur i førersædet. Denne helligdag startede i USA i 2011, men spredte sig
hurtigt til resten af verden.
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