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ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅLAND 

Ålandsgade 23, KLD. - 2300 København S. - Telefon: 60 65 66 05 – E-mail: bestyrelsen@abaaland.dk 

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 4. januar 2023 
 

Tilstede: Jan Bräuner, Nikolaj Malkov, Søren Snarberg, Erik Lynggaard og Martin Groth-

Andersen  

Afbud: Lizette Hansen, Pia Iversen  Referent: Nikolaj Malkov 

 

Foruden den generelle drift og vedligehold af foreningen er følgende blevet drøftet: 

Tilsagn om byfornyelsesstøtte til gården 

Kommunen har givet tilsagn om byfornyelsesstøtte til gårdprojektet, der blev vedtaget at 

ansøge om på en ekstraordinær generalforsamling i august 2022. Tilsagnet ligger for alle 

praktiske formål på linje med det ansøgte og med den forventede (fine) støtteandel på 50 %.  

Bestyrelsen går i samarbejde med SBS videre med at finde ud af, hvad næste trin er. Når de 

nærmere detaljer er kendt, vil andelshaverne på en generalforsamling skulle tage stilling til, 

om vi fortsat ønsker at gennemføre projektet.   

Valg af entreprenør til karnapprojekt  

Der er indkommet 4 tilbud på licitationen af hovedentreprisen, på udførelse af vedligehold på 

karnapperne. PJP har hjulpet med vurdering af de indkomne tilbud, så bestyrelsen primo 

januar kan vælge entreprenør til entreprisen.   

Optegnelse af lofts- og kælderrum 

Der er delt sedler rundt om optegnelse af lofts- og kælderrum. Vi har allerede fået en del retur. 

Så blot en venlig påmindelse til alle om, at få udfyldt og returneret inden 25. januar 2023.  

Udskiftning af lys i opgangene 

I uge 2 påbegynder vores elektriker at udskifte vores opgangslys på alle etager, med en ny og 

mere moderne lampe, som selvfølgelig er med led-lyskilde. Det samme gælder for 

udendørslamperne, som også skiftens til en nyere model. Skulle arbejdet give gener, så sørger 

vores elektriker for at informere via opslagstavlerne.  

Husk, træffetid i bestyrelseslokalet ved opgang 23, den første onsdag i 

måneden mellem kl. 18.30 – 19.00 

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 1. februar 2023 
 

Jan Brauner  Erik Lynggaard Søren Snarberg 

  

Nikolaj Malkov  Martin Groth-Andersen 
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