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NYHEDSBREV NR. 5 

Kære beboere i Værebro Park 

 

Med foråret godt på vej, håber vi, at vi 

snart kan få lov at mødes i lidt større 

grupper. Vi er i hvert fald i fuld sving med 

at planlægge de workshops, vi vil holde, 

når verden bliver normal igen – og vi 

glæder os til at se jer.   

 

Supplerende bygningsundersøgelser  

Som vi også skrev til jer i sidste 

nyhedsbrev (november 2020), foretager vi 

supplerende undersøgelser af boligerne og 

bygningerne i afdelingen. Desværre har 

corona sat en stopper for undersøgelserne. 

Det betyder, at vi alligevel ikke er blevet 

helt færdige med at termografere 

temperaturforskelle (og kuldebroer) eller 

tage materialeprøver inde i alle boligerne, 

som vi ellers havde planlagt. Heldigvis 

kunne vi godt undersøge centeret, 

beboerhus, materialegård, klubberne og 

institutionerne for miljøfarlige stoffer.  

Resultaterne af disse undersøgelser får 

udelukkende betydning for, hvordan man 

skal håndtere materialerne, når de skal 

repareres, renoveres eller udskiftet. Det har 

altså ingen betydning for den daglige brug.  

 

På grund af corona, mangler vi stadig at 

undersøge otte boliger for miljøskadelige 

stoffer og at termografere tyve boliger. 

Beboerne i disse boliger vil få særskilt 

besked.  

 

Vi går i gang igen, så snart det er muligt. 

Vores håndværkere bruger selvfølgelig både 

mundbind og håndsprit og holder afstand. 

 

Vi vil så gerne se jer 

Vi glæder os meget til at komme i gang 

med at høre jeres ønsker og visioner for 

fremtidssikringen af Værebro Park. Vi ved 

også, at det sikkert ikke er alle beboere, 

der er enige med hinanden om, hvad de 

bedste løsninger for Værebro Park er. 

Derfor håber vi også, at I alle har lyst til at 

deltage i arbejdet og give jeres bidrag til 

processen.  

 

På vinduesfacaden i Workshoppen på 

centergangen kan I se en foreløbig plan for 

beboerinddragelsen. Og med alle mulige 

forbehold håber vi på, at vi kan gå i gang i 

slutningen af august, hvor alle forhåbentlig 

er blevet tilbudt en vaccine.  

 

Nyt byggeudvalg 

Afdelingsbestyrelsen har udpeget fem nye 

medlemmer af Byggeudvalget. 

Medlemmerne af byggeudvalget er derfor: 

 

Martin Karbech Mouritsen, som var 

afdelingsbestyrelsesformand og sad i 

byggeudvalget, da afdelingen skulle træffe 

beslutning om infrastrukturplanen.  

Leon Friis Jørgensen, der har siddet i 

byggeudvalget lige siden 2018 og altså 

fortsætter sit arbejde.  

Iver Skov Henriksen, der var formand for 

det daværende byggeudvalg sidst Værebro 

Park blev renoveret (og blandt andet fik 

nye vinduer) i 1996. 

Umais Usman Shoaib, der er næstformand i 

afdelingsbestyrelsen og ikke tidligere har 

siddet i byggeudvalget. 

Ernst Lundquist, som er blokrådsformand 

og ikke tidligere har siddet i et 

byggeudvalg. 

  

Udover de fem repræsentanter fra 

afdelingsbestyrelsen består byggeudvalget 

også af Peter Berg Nellemann og Søren 

Amtoft. De to sidder i Byggeudvalget på 

vegne af selskabet (og repræsenterer 

dermed også beboerne). Både Søren og 

Peter har stor erfaring fra andre bygge- og 

renoveringssager i de øvrige afdelinger i 

selskabet. 

 

Venlig hilsen 

 

Afdelingsbestyrelsen i Værebro Park og 

Selskabsbestyrelsen i GaB 


