
 

Læs også den anden side… 

          
13. juli 2020 

Nyheder fra afdelingsbestyrelsen 
 

Kære beboere 

Formandsskifte 
Den hidtidige formand for vores beboervalgte afdelingsbestyrelse, Flemming Nielsen, meddelte i 

slutningen af maj bestyrelsen, at han flytter fra Søndermarken. 

 

Flemming siger: Renoveringen har fyldt utroligt meget i de to år, jeg har deltaget i projektet. Det stod klart 

for mig og de andre beboerrepræsentanter allerede for 1½ år siden, at noget var helt galt og det gjorde vi 

konstant KAB og FFB opmærksom på. Den gang troede vi i beboerfølgegruppen, at der var vilje til at rette 

op på forholdene. Vi lagde utroligt meget energi og engagement, men efterhånden gik det op for os, at 

beboerfølgegruppen kun var en torn i øjet på KAB med vores krav om fokus på beboerne, hvad angår 

sikkerhed, sundhed, planlægning og godt håndværk. 

KAB lod tingene sejle. De greb ikke ind overfor entreprenør og totalrådgiver og renoveringen udviklede sig 

til den skandale, vi har i dag. I KAB er der åbenbart ikke det mind-set og de kompetencer, der skal til at 

styre en vanskelig byggesag. Det virker som om vi beboere og KAB/Enemærke & Petersen befinder sig på 

to forskellige planeter. Afdelingsbestyrelsen bad tidligere i år vores boligselskab FFB om at fyre KAB, men 

det turde man ikke. 

Også på den almindelige drift er der udfordringer, som bl.a. skyldes den ny struktur med servicecentre.  

Så der er også på dette område fortsat masser af arbejde til den ny formand og bestyrelsen – jeg opfordrer 

alle til at give dem en stærk opbakning. 

GOD VIND SØNDERMARKEN! 

Ny formand er Sanne Flex 
Afdelingsbestyrelsen har udpeget Sanne som ny beboerformand. Sanne har boet i Søndermarken i 17 år. 

Hun har gjort en kæmpe indsats som næstformand de sidste to år og der var ingen tvivl om, at Sanne med 

sin indsigt og sit engagement skal være ny formand. Sanne er særdeles godt inde i både renovering og 

drift.  

Formandsskiftet sker formelt d. 15. juli. 

Ring til Kommunen med det samme 
Afdelingsbestyrelsen opfordrer alle beboere til at kontakte Kommunen, hvis vi oplever kritisable forhold i 
forbindelse med renoveringen. Ring til byggesagstelefonen på tlf. 38 21 41 20 og bed om miljøtilsyn, så 
bliver du vejledt. Og kommunen rykker ud, hvis du klager over noget, der kan være i strid med 
lovgivningen. Du kan også kontakte kommunen, hvis f.eks. varslinger ikke bliver overholdt. 
 



 

Læs også den anden side… 

Side 2 

Sommeraktiviteter 
Der er spændende oplevelser for Søndermarkens børn og unge hver mandag og onsdag i sommerferien. 
Aktiviteterne kan være lege, spille fodbold, stafetløb, dans, street-art workshop, nerf gun, bumper ball, 
laser action mm. 
 

Mandage kl. 13-15 og onsdage kl. 14.30-16.30. 
Ingen tilmelding, du skal bare møde op på 
legepladsen bag blok 3.  
 
Læs programmet på Facebook 
(www.facebook.dk/kvarterhuset).  
 
Kvarterhuset arrangerer med tilskud fra 
Kommunen. 
 
 

 

Loppemarked til september 
Bestyrelsen arrangerer loppemarked. Nærmere info kommer. 
 
 

Tal med afdelingsbestyrelsen – eller skriv 
Bestyrelsen holder normalt åbent hus for alle beboere den første tirsdag i hver måned kl. 18-19. 
Eller skriv til vores mailbox: ab3106-2@kab-bolig.dk 
 

Læs mere på soendermarken.dk 
Brug vores hjemmeside. Du kan se flere nyheder, bl.a. om medieinteressen for Søndermarken, og få 
mange informationer om vores bebyggelse. 
Find siden her: www.soendermarken.dk 
 

 
 

Cirkus Panik var på besøg i Søndermarken forleden. 
Det var desværre traditionelt dansk sommervejr, så 
de havde ikke det store gear med. 
 
Men festligt var det. 
 

Fortsat god sommer       
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