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AST har fået nyt logo 

Bestyrelsen har længe ønsket at modernise-
re foreningens logo. Dels for at det fremstår 
mere tidssvarende, men også ønsket om et 
mere enkelt og sigende logo. 
Det var intensionen at kombinere gammelt 
med nyt, som vi synes grafikeren Susanne 
Hegelund har klaret flot. Hun har også stået 
for skiltningen på ejendomskontoret. Logoet 
vil fremover blive brugt på de ansattes ar-
bejdstøj, brevpapir og forsendelser samt e-
mail. 
 

 

Opsætning af AST-logo på kontorets facade 

 
Ændring til noter i regnskab 

Revisor har oplyst at man efter forespørgsel 
om fortolkningen af nøgletallene har ændret i 
noten om nøgletal, hvor nøgletal E1 er æn-
dret og E2 er slettet, idet andelshaverne ikke 
hæfter for gælden. 
Det nye regnskab ligger på hjemmesiden 
(www.abast.dk). 
 

 

Dørudvalg 

Dørudvalget har i august måned udsendt et 
spørgeskema. Det er bestyrelsens håb at så 
mange som muligt deltager i undersøgelsen. 
Det vil give et bredere beslutningsgrundlag 
på generalforsamlingen 2015.  
 
 
Aktiviteter i gårdene 

Det er dejligt at se så flittigt vores gårde har 
været benyttet sommeren igennem. Der har 
været afholdt gårdsommerfester, børnefød-
selsdage og barnedåb.  
Vi forventer derfor snarest at offentliggøre en 
liste hvor det fremgår hvilke tilskud, der kan 
søges til fællesgavnlige arrangementer. 
Listen vil være at finde på vores hjemmeside 
 
 
Vandrørsprojekterne 

Udskiftningen af brugsvandsrør i Torben-
feldthus og Anneberghus er nu afsluttet. Alle 
beboerne har nu her ensartet vandtryk og 
varmt vand. Projektet i Sandbygård fortsæt-
ter og forventes færdig omkring efterårsferi-
en.  
 
 
Indgangspartierne 

Vi er i gang med at renovere 3 udvalgte ste-
der som forsøg (Aggersvoldvej 4B, Sandby-
gårdvej 23 og Bellahøjvej 136). Renoverin-
gen omfatter trappetrinet, indgangsportalen 
og ydervæggene i opgangen. Vi har forsøgs-
vis fjernet risten i trappetrinet, da den gav 
anledning til at der trængte vand ind i trinet 
og ind til armeringsjernene. I stedet vil vi, de 
steder hvor det er muligt, lægge en flise med 
skraberiller. 
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Vi er næsten færdige, men vi vil forsøge os 
med en epoxybelægning på trappetrinet for 
derved at øge holdbarheden.  
 
 
El-tjek og VVS-tjek 

På generalforsamlingen var der et spørgsmål 
ang. El- og VVS-tjek. Vedr. el-tjek er der in-
gen ændringer, det kræves fortsat ved alle 
salg. Dog har vi ændret procedurerne såle-
des, at el-tjekket skal være udført og eventu-
elle fejl og mangler skal være udbedret inden 
lejligheden vurderes. 
 
Vedr. VVS-tjek, så er vandinstallationerne 
udskiftet i næsten alle lejligheder, og vi be-
tragter dem derfor for at være korrek-
te/lovlige. Vi vil derfor kun kræve VVS-tjek, 
hvis der bliver foretaget ændringer til den 
installation, som er udført i forbindelse med 
udskiftningen af brugsvandrørene. 
 
Der er nogle få lejligheder hvor eksisterende 
rør til badeværelse / køkken er benyttet og 
ikke udskiftet. Det kan f.eks. være hvis røre-
ne i forbindelse med renovering er lagt i gul-
ve eller vægge og beboeren har ønsket at 
bibeholde denne installation. 
I disse tilfælde vil vi kræve VVS-tjek ved 
salg. Vi vil snarest rette henvendelse til disse 
beboere hvor vi orienterer om, at der vil blive 
lagt en ”note” i lejlighedsarkivet på kontoret, 
så det bliver husket ved salg. 
VVS-tjek skal være udført, og eventuelle fejl 
skal være udbedret inden lejligheden vurde-
res. 
 
 
Ventelister for vaskeplads 

Ved salg af lejlighed kan vaskepladsen ikke 
umiddelbart overdrages til køber, da der kan 
være beboere som står på venteliste til en 
vaskeplads. Man kan ved salg rette henven-
delse til ejendomskontoret og få at vide, om 
der er beboere på venteliste.  
 
 
Legetøj 

De ansatte vil gerne rette en tak til de foræl-
dre der har/er behjælpelige med at rydde op 
efter deres børn i gården.  
Det letter arbejdet for de ansatte, når der 
køres med fejemaskinen og når der, hen 
over sommeren, skulle klippes græs. 

Gårdtoiletter 

Sommeren er en dejlig tid og børnene elsker 
at lege med vand. Dette afstedkommer for-
uden en masse glæde også, at der på gård-
toiletterne efterlades en del sand fra sand-
kasserne samt legetøj. Vi står selv for rengø-
ring af gårdtoiletterne, så vi opfordrer derfor 
forældre og beboere til at være behjælpelige 
og efterlade toiletterne ryddelige. 
 
 
Camping i gården 

Vi har set, at der flere gange har været over-
natning i telt i gården. Vi mener, at det er i 
orden, så længe at det er mindre telte, og at 
man viser hensyn over for de øvrige beboere 
dels med hensyn til placering men også med 
støj. Teltopslagning må kun foregå en nat 
eller to. 
 
 
Gårdtrapper 

AST har krav til farven af gårdtrapperne (fra 
lejlighederne). Vi er blevet opmærksomme 
på, at dette krav ikke er det mest hensigts-
mæssige, så vi arbejder derfor på at udar-
bejde nye retningslinjer. Vi forventer at det 
giver mulighed for valg af flere farver i for-
hold til i dag. Vi håber, at vi kan offentliggøre 
disse i næste nyhedsbrev. 
 
 
Kælderdøre 

Kælderdørene må gerne stå åbne i dagti-
merne, i sommerhalvåret, men senest til kl. 
19. I tilfælde af regn skal dørene lukkes igen. 
 
 
Cigaretskod 

Vi må desværre stadig minde om at persona-
let bruger uforholdsmæssigt megen tid på at 
opsamle samt bortskaffe cigaretskod, især 
ved indgangspartierne i ejendommene, og 
henstiller derfor til beboerne om ikke at hen-
kaste cigaretskod på arealerne.   
 
 
Byggeaffald 

Vi må ligeledes stadig minde om, at beboer-
ne selv er forpligtigede til at bortskaffe byg-
geaffald i forbindelse med ombygning, ek-
sempelvis nedrevne køkkener. AST's 
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storskralderum eller containere til hushold-
ningsaffald må ikke benyttes til dette formål. 
 
 
Storskrald 

Vore funktionærer har meget ekstraarbejde 
med manuel sortering af affald, der er havnet 
i forkerte containere.  
Vi får afhentet dagrenovation mandag, ons-
dag og fredag. 
Affald, der kan betegnes som "småt brand-
bart" kan anbringes i dagrenovation. Vi beder 
derfor beboerne om at være mere påpasse-
lige med sortering af eget affald - både stort 
og småt.  
Storskrald afhentes fredag i ulige uger. 
Personalet opfordrer beboerne til at sikre sig 
der er plads i affaldsrummene, inden der 
henstilles storskrald og samtidig være op-
mærksomme på hvornår storskrald afhentes.  
Herved undgår vi forhåbentlig en uoverskue-
lig ophobning.   
Er du i tvivl, henvend dig da på kontoret. 
 

 

Her er der ekstraarbejde for personalet 

 
Fjernstyret modelfly/ quadcopter 
Bestyrelsen er blevet gjort bekendt med at 
beboere har fløjet med fjernstyrede quadcop-
tere på AST's arealer. 
Vi vil gøre opmærksom på, at der i lovgivnin-
gen er skærpede krav til benyttelse af fjern-
styrede fly og at disse ikke må benyttes in-
den for en afstand af mindst 150 meter fra 
bymæssig bebyggelse samt offentlig vej. 
Se SLV BL9-4 
 
Cykelparkering 

Der er mangel på cykelparkeringspladser 
flere steder. Hvis du har en cykel stående, 
som du ikke bruger og derved optager en 
parkeringsplads, vil du gøre alle en stor tje-
neste ved at fjerne den. 
 

Afmærkede områder i kældre 

Vi minder om at de afmærkede områder i 
vore kældre udelukkende er forbeholdt cy-
kelparkering.  
Barnevogne, cykelvogne, klapvogne, løbe-
hjul og legetøj skal henstilles henholdsvis i 
de indrettede barnevognskældre eller i eget 
kælderrum. 
Cykler må ikke parkeres op ad isolerede rør. 
 
Personalet vil i løbet af efteråret foretage en 
oprydning i kældergangene. 
 

           

              Cykelparkering i vore kældre ... 

 
Udskiftning af kloakker Anneberghus 

Som bekendt skete der ved de voldsomme 
skybrud i sommeren 2011, store vandskader 
i kældrene i Sandbygård, navnlig i området 
omkring den sydlige del af Bellahøjvej, Ag-
gersvoldvej og Sandbygårdvej. 
I dette område er kloakkerne udskiftet og 
skybrudssikret i 2012.  
Også i Torbenfeldthus i området omkring 
Torbenfeldtvej, Aggersvoldvej og Sandby-
gårdvej var der vandskader i forbindelse med 
ovennævnte skybrud. I dette område er klo-
akkerne udskiftet og skybrudssikret i 2013. 
 
Vi skal nu i gang med at udskifte kloakled-
ningerne i de lavtliggende kældre i Anne-
berghus og i den forbindelse nedlægge 
brøndene i kældrene og etablere højvands-
lukker på gulvafløbene.  
Det drejer sig om området omkring Torben-
feldtvej 19, Annebergvej 10-14 og Sandby-
gårdvej 18-20. Der vil desuden blive etable-
ret højvandslukker på afløbene i bunden af 
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de udvendige kældertrapper ud for de berør-
te opgange. 
Arbejderne med udskiftning af kloakkerne i 
ovennævnte opgange begynder om kort tid. 
Vi forventer at arbejdet er afsluttet i uge 48. 
De berørte beboere er orienteret. 
  
 
Musik og støj 

Bestyrelsen har over tid modtaget en del 
klager fra beboere, der føler sig generet af 
støj.  
Det være sig støj fra gårdene, vaskekældre, 
støj fra trappeopgange og især støjende ad-
færd fra naboer. 
Vi beder derfor alle forholde sig til vores 
husorden og tage fornødent hensyn til om-
kringboende.  
 
Dette gælder selvfølgelig også i dagtimerne. 
  

 

© Jesper Deleuran 

 
Cykelbaner på Annebergvej 

Der etableres nye cykelbaner igennem 
Brønshøj, på strækningen fra Frederiks-
sundsvej via Brønshøjvej, Gaunøvej, An-
nebjergvej og Primulavej til Godthåbsvej. De 
nye cykelbaner gør det mere sikkert og trygt 
at færdes i trafikken.  
 
Det er LK Gruppen der skal udføre Brønshøj 
cykelbaner. Der er opstart i midten af sep-
tember og projektet forventes færdigt i de-
cember 2014. 
 
Baggrunden for etablering af cykelbaner 
skyldes, at Københavns Kommune ønsker at 
forbedre cykelforholdene i København, så 
byen kan leve op til visionen om at være 

verdens bedste cykelby. For at realisere visi-
onen bliver der arbejdet målrettet med at 
etablere flere cykelstier, nye cykelruter, samt 
at forbedre sikkerheden på allerede eksiste-
rende cykelstier og cykelbaner. 
  
Strækningen igennem Brønshøj fra Frede-
rikssundvej via Brønshøjvej, Gaunøvej, An-
nebjergvej og Primulavej til Godthåbsvej 
bruges af mange cyklister i dag, men det er 
utrygt for cyklisterne, da de kører på vejba-
nen sammen med biler. På strækningen lig-
ger to skoler, så de nye cykelbaner giver 
også bedre sikkerhed og tryghed for skole-
børnene. 
 
Strækningen indgår i Københavns Kommu-
nes Cykelstiprioriteringsplan og med de nye 
cykelbaner fjernes et stort såkaldt ’missing 
link’ ved at etablere gode cykelforhold fra 
Frederikssundvej på tværs af Brønshøj til 
kommunegrænsen mod Frederiksberg. 
 
Konsekvenser for parkering mv. i nærmil-
jøet 
 
Der etableres 2 meter brede cykelbaner i 
begge sider af vejene på hele strækningen 
fra Frederikssundsvej til Godthåbsvej. På 
ydersiden af cykelbanerne etableres parke-
ringspladser. På strækningen kører linjerne 
2A og 10, og ved busstoppestederne etable-
res cykelstier for at forbedre fremkommelig-
heden for både cyklister og busser. 
  
Den del af Brønshøjvej, der ligger mellem 
Frederikssundsvej og Krabbesholmsvej, er i 
dag ensrettet. På denne strækning etableres 
en modstrømscykelsti i vejens østlige side 
og en cykelbane i vejens vestlige side. For at 
give plads til cykelstien/banen flyttes den 
eksisterende parkering ud på ydersiden af 
cykelbanen/stien. Fem træer ved Brønshøj 
torv må flyttes for at give plads til mod-
strømscykelstien. Træerne vil blive genplan-
tet nærmere Brønshøjvej, hvorved de også 
kommer til at flugte med de resterende træer 
på Brønshøjvej. Ved Krabbesholmsvej etab-
leres fodgængerovergang, en blå cykelbane 
ud for Krabbesholmvej, og midterhellens 
udformning tilpasses, så den nordgående 
cykelbane kan passere. 
  
Ud for Brønshøjvej 13 etableres 2 bump, og 
der etableres cykelstier ud for busstoppeste-
derne ud for Brønshøjvej 17 og 20. Langs 
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Brønshøjvej er parkeringsbanerne forskudt i 
henholdsvis den ene og den anden side af 
vejene. Herved får denne lange lige stræk-
ning en bugtet linjeføring, der vil sænke far-
ten for biltrafikken og dermed fredeliggøre 
vejen.  
Ud for Gaunøvej etableres 3 bump for at 
sænke farten for trafikken til og fra Gaunøvej 
og derved forbedre trafiksikkerheden i kryd-
set.  
Ud for busstoppestederne ved Annebjergvej 
6, 21 og 22 etableres cykelstier. Busstoppe-
stedet ud for Primulavej 15 flyttes til Primula-
vej 11B-13, hvor der ligeledes etableres en 
cykelsti. Flytningen af busstoppestedet sker 
for at give plads til cykelbanerne og opret-
holde antallet af vejbaner ud til krydset ved 
Bellahøjvej. Overfor Primulavej 1 etableres 
en cykelsti ud for busstoppestedet. 
  
I forbindelse med Brønshøjs cykelbaner vil 
forvaltningen på dele af strækningen lave 
forsøg med en ny type af forstærkede cykel-
baner. Formålet med forsøget er at undersø-
ge mulighederne for at skabe bedre tryghed 
for cyklister, end det er muligt ved traditionel-
le opstribede cykelbaner. 
Den nye type forstærkede cykelbane bestå 
af en række faste elementer, der placeres 
mellem cykelbane og kørebane for derved at 
hindre biler i at køre og parkere på cykelba-
nerne. Udgifter i forbindelse med forsøget 
afholdes af projektet ”Fremtidens cykelveje”, 
som blev besluttet på Borgerrepræsentatio-
nens møde den 6. juni 2013. 
På hele strækningen fra Brønshøj Torv til 
Godthåbsvej nedlægges der i alt 136 ud af 
209 parkeringspladser. Da projektet befinder 
sig uden for betalingszonen, er der i parke-
ringsaftalen ikke krav om etablering af er-
statningspladser.  
 
På næste side ses udsnit af kort over de 
berørte områder i AST. 
 
 
 
Nyhedsbrevet 

Dette er det sidste nyhedsbrev vi omdeler til 
hver husstand. Fremover vil nyhedsbrevet 
kun være at finde på foreningens hjemme-
side: www.abast.dk. 
Der vil dog stadig være mulighed for at få en 
kopi ved at henvende sig til ejendomskonto-
ret. 

Opslag i opgangene vil fortælle når nyt ny-
hedsbrev er tilgængeligt på hjemmesiden. 
 
 
Bestyrelsen ønsker alle en dejlig sensom-
mer.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Bestyrelsen, september 2014. 
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