
 

Referat 
 

 

Af ekstraordinært afdelingsmøde i Hedemarken. 

 

Afholdt den: Torsdag den 14. marts 2019 kl. 19:00 

 

Til stede: 

Afdelingsbestyrelsen var repræsenteret af René Løfqvist, Stiig Schønveller, Camilla Fog Schønvel-

ler, Jannie Hansen, Christine Madsen, Natascha Sønderskov, Zabiolah Abdul Wahab og Brian Hen-

riksen. 

Administrationen var repræsenteret af ejendomsleder Søren Holm og kontorassistent Lone B. Chri-

stensen.  

Desuden var Lars Erik Bancroft fra Arkitema, Steen Gravenslund Olesen fra Cowi Consult og Per-

nille Egelund Johansen fra KAB Byg til stede  

  

Referent: Lone B. Christensen 

 

Beboerne var repræsenteret med 57 lejemål.  

  

 

 
 

 

Den 28. marts 2019                                      

 

1. Velkomst ved formanden og valg af dirigent. 

Formanden for afdelingsbestyrelsen René Løfqvist bød velkommen. 

René Løfqvist foreslog ejendomsleder Søren Holm som dirigent. 

Søren Holm blev valgt som dirigent og kunne konstatere, at mødet var rettidigt indkaldt. 

 

2. Valg af stemmeudvalg og referent. 

Mohammed Moumou,  Tove Norlin og Jørn Ipsen blev valgt som stemmeudvalg. 

Lone B. Christensen fra administrationen blev valgt som referent.  

 

3. Forslag: Igangsætning af pilotprojekt i blok 12 om nyt tag med solceller & batteri og fælles el-

indkøb. 

René Løfqvist orienterede om, at beboerne i blok 12 har været til formøde omkring projektet. I 

blok 12, har 89 % af beboerne givet skriftligt tilsagn om at afgive retten til eget valg af El-

leverandør. I henhold til lovgivningen, skal der dog også holdes et ekstra ordinært afdelingsmø-

de for alle beboere.  

Herefter overtog Steen fra Cowi Consult. Steen indledte med at fortælle om pilotprojektet i blok 

12. Projektet går ud på at skifte det gamle tag med et nyt energiproducerende tag med solceller, 

batteri og fælles el-indkøb. Samt de muligheder, der bliver for at spare penge i den enkelte bebo-

ers elforbrug.   

Det nye tag med solceller vil levere el til alle i blok 12. El ”gemmes” i et batteri, således at når der 

produceres meget el, og er et lille forbrug, så kan det overskydende el ”gemmes” til de tider på 

døgnet, hvor der er et stort forbrug. Den enkelte beboer vil fremover blive opkrævet for eget for-

brug af el via huslejen. De nuværende målere vil blive udskiftet til nye.  

I forbindelse med udskiftning af taget, vil der blive efterisoleret under det nye tag, tagdækning, 

ovenlys, tagrender, nedløbsrør og ventilationsanlæg på loftet vil blive udskiftet.  

Landsbyggefonden tilbyder ydelsesstøtte via en energipulje til udskiftning fra nuværende tag til 

etablering af tage med vedvarende energi. Dette betyder, at der ikke bliver huslejestigning, da 

AKB Albertslund har lagt penge til side gennem årene, netop med henblik på udskiftning af ta-

ge.  
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Herefter tog Lars fra Akitema over, og fortalte om selve byggeriet.  

Pilotprojektet forventes at vare ca. 3 måneder fra start til slut. Der vil blive opstillet stillads på 

begge sider af bygningen. Stilladset vil blive sikret mod indbrud. Der vil blive lavet aftaler med 

de beboere, der har haver, således at det bliver aftalt hvor stilladset kan stå, og om der evt. er  

planter eller andet, der skal fjernes og senere reetableres. Selve byggepladsen vil blive indrettet 

ved fællesarealerne og p-pladserne ved blok 12.  

Arbejdet vil blive udført på hverdage i dagstimerne, og der vil være et minimum af støj- og støv-

gener forbundet med arbejdet.  

Der vil være enkelte arbejdsopgaver i opgangen, og det vil kun være i forbindelse med udskift-

ning el-måleren, at der evt. skal være adgang til boligen.  

Tidplanen er pt. at taget på blok 12 udskiftes i perioden september – december 2019.  

Udskiftning af de resterende tage forventes på nuværende tidspunkt, at ske i perioden fra 2020 – 

2022 – men der vil selvfølgelig komme meget mere info omkring dette inden arbejdet påbegyn-

des.  

Herefter var der spørgsmål fra salen: 

- Hvad er afgiften på den strøm vi (Hedemarken) selv producerer?  Der er ingen afgift. 

- Hvordan sikre vi os, at vi kan producere, den strøm vi skal bruge? Der vil blive lavet et fæl-

les batteri for hele Hedemarken. Her ”gemmes” al den strøm der produceres, således at der 

altid er strøm nok.  

- Hvor længe skal et anlæg køre, før man kan se om det er rentabelt, og hvorfor startes det op i 

efteråret, hvor solen måske ikke skinner så meget?  Efter ca. 3 måneder, kan det ses om an-

lægget er rentabelt. På grund af tidligere erfaringer med denne slags anlæg, er det uvæsent-

ligt på hvilken tid af året det startes op.  På grund af Landsbyggefondens tilskud til projektet, 

følges projektet nøje af Landsbyggefonden.  

- Kan man vælge en anden udbyder af strøm, når anlægget er etableret? Nej, det kan man ik-

ke. 

- Kommer tagets hældning og udseende til at ændres, og hvor lang levetid har sådan et tag?  

Hældning, ovenlys, udhæng m.m. bevares som nuværende. Der er dog endnu ikke taget be-

slutning om materialevalg. Levetiden for et solcelle tag er pt. 40 år, med de erfaringer man 

har pt.  

- Hvis der ikke produceres strøm nok til beboerne, hvor købes der så ekstra strøm? Der er 

endnu ikke indgået nogen aftale omkring dette, men valget vil falde på en udbyder, der leve-

rer grøn strøm f.eks. vindstrøm eller lign. og som giver storkunderabat.  

- Hvem beslutter hvilken udbyder der skal levere evt. ekstra strøm? Det vil være et afdelings-

møde i AKB Albertslund, der beslutter dette.  

Herefter var der ikke flere spørgsmål, og forslaget blev sat til afstemning.  

Afstemningen så således ud: 

104 stemte for 

4 stemte imod 

2 stemte blankt. 

Forslaget om igangsætning af pilotprojekt i blok 12 om nyt tag med solceller & batteri og fælles el-

indkøb var hermed godkendt.  

 

Dirigenten takkede for god ro og orden.  


