
Afstemning 2014 om Morbærhavens overdækkede gange

Morbærhaven d. 2. marts 2014

Indledning

Kære beboere på de overdækkede (lukkede) gange

Morbærhaven står foran en renovering hvor alle lejligheder skal have nyt tag og nye facader mod 
haverne. Baggrunden for denne renovering er at Morbærhavens tage er i forfald og at facaderne er 
elendigt isolerede.

Som et led i denne renovering ønsker vi også at løse problemerne med Morbærhavens ni 
overdækkede gange.

Den ekstraordinære generalforsamling i februar 2012 vedtog derfor, at der skal afholdes 
uarafstemning på hver af de overdækkede gange. Beboerne på hver gang skal bestemme om de vil:

1) Blive bygget om til en åben gang.

eller 

2) Fortsætte som overdækket gang, men med forstærket socialt samvær og med ansvar for selv at 
skaffe nye beboere til gangen.

Selve renoveringsprojektet blev endeligt godkendt på den ekstraordinære generalforsamling d. 20. 
februar. Der var til dette møde stillet to ændringsforslag vedr. de overdækkede gange.  De blev 
begge nedstemt. Den oprindelige plan for de overdækkede gange står altså ved magt.

Afstemningsprocedure

Afstemningen foretages som skriftlig, anonym afstemning. 
Du skal dog aflevere stemmesedlen i den vedlagte konvolut hvoraf dit lejlighedsnummer fremgår. 
Dette er for at undgå snyd med afstemningen. Din anonymitet bevares ved at konvolutterner 
indsamles og opbevares af en person, der ikke bor i Morbærhaven. Når det er kontrolleret, at der 
ikke er indkommet to stemmesedler fra samme lejemål åbnes konvolutterne og smides væk, så det 
ikke længere vil være muligt at forbinde stemmesedlen med dit lejlighedsnummer.
Udfaldet findes ved almindeligt stemmeflertal uanset det samlede antal afgivne stemmer. Der 
træffes beslutning for hver gang for sig, så man kan meget vel forestille sig et resultat, hvor nogle 
gange fortsætter som overdækkede gange medens andre ombygges til åbne gange. 
Ved stemmelighed bliver gangen ombygget til åben gang. 

De to modeller i nærmere detaljer

Model 1:
Gangen ombygges til en åben gang. Hver lejlighed kommer til at minde om alle de andre lejligheder 
på åbne gange, dvs. den får sin egen brevsprække i døren og sit eget badeværelsesvindue. Dog vil 
det nye badeværelsesvindue være med termorude, hvor de øvrige lejligheder på åbne gange er med 
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enkeltglas. 
Der kommer til at gælde de samme ordensregler som alle andre lejligheder på åbne gange, dvs. det 
bliver tilladt at holde hund og/eller kat.
Det nuværende fællesrum lukkes af med en hoveddør og bliver omdannet til et grupperum som kan 
bruges til beboerforeningsaktiviteter.

Model 2:
Gangen fortsætter som overdækket gang 
med med forstærket socialt samvær og 
ansvar for selv at skaffe nye beboere til 
gangen.

For at styrke det sociale samvær på 
gangen, vil vi i forbindelse med 
renoveringen foretage fire 
bygningsmæssige forbedringer på de 
overdækkede gange:
1) Køkkenet i fællesrummet bliver større 
og af bedre kvalitet. (Se tegning.)
2) Der bliver etableret udgang til det fri 
direkte fra fællesrummet til haven.
3) Lyset på fællesgangen ændres så det 
bliver mere hesigtsmæssig og så 
lysdæmpning bliver muligt.
4) Der etableres en lille første sal i den 
ene ende af gangarealet, som kan bruges 
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Udkast til nyt fælleskøkken på de overdækkede gange. Bemærk, at vinduet med haven føres til gulv 
og et af vinduerne vil kunne åbnes og bruges som havedør. Det store bord vil ikke være 
fastmonteret, men kan flyttes og således skabe plads til f.eks. en sofa.

Den lille første sal.



af beboerne som lounge. Det store gavlvindue ændres, så en del af det kan åbnes. (Se tegning.)

Desuden er afdelingsbestyrelsen indstillet på at foreslå, at ordensreglerne lempes, så hver 
overdækket gang selv, fremover kan vedtage sine egen husorden og således træffe regler om 
hvorvidt rygning skal være tilladt, om husdyrhold skal være tilladt og om hvilke effekter beboerne 
må opbevare på de fælles arealer. Når en gang vedtager eller ændrer sin husorden skal den dog 
godkendes af afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen kan afvise en husorden hvis den strider 
imod dansk lov, imod Morbærhavens generelle ordensregler eller hvis husordenen krænker en 
minoritets berettigede interesser.
Det skal dog understreges, at det kun er generalforsamlingen, som ændre ordensreglerne. Vi kan 
kun love, at vi vil stille ovennævnte forslag.

Endelig får hver overdækket gang ret til at vælge nye medbeboere på gangen. Gangen skal dog for-
trinsvis vælge ansøgere fra KKIKs venteliste og fortrinsvis vælge ansøgere, som er uddannelses-
søgende og i øvrigt opfylder kriterierne for at få lejlighed i Morbærhaven. AUBs administration vil 
være gangen behjælpelig med at finde ansøgere.

Gangen får dog også nogle pligter:

Gangen får pligt til at holde regelmæssige gangmøder. 
Gangen får pligt til at vælge en kontaktperson overfor afdelingsbestyrelsen og administrationen.
Gangen får pligt til at finde nye ansøgere til ledige lejligheder på gangen efter ovennævnte 
principper, og hæfter kollektivt for lejen, hvis en ledig lejlighed ikke udlejes.

Spørgsmål og svar:

Sp: Påvirker afstemningen de øvrige forbedringsarbejder?
Sv: Nej.
Alle lejligheder vil blive renoveret: Alle lejligheder får nyt tag, bedre isolering i taget, nye og bedre 
isolerede facader, ny ventilation og nye badeværelseslofter. Disse forbedringsarbejder udføres i alle 
lejligheder, uanset om lejligheden ligger på en overdækket gang, en åben gang eller en overdækket 
gang, der bygges om til en åben gang.

Sp: Hvad sker der, hvis stemmerne står lige?
Sv: Afdelingsbestyrelsen har på sit møde d. 2. januar 2014 drøftet dette og besluttet, at gangen ved 
stemmelighed ombygges til åben gang. 
Argumentet er, at af de to valgmuligheder, er ombygning til åben gang det valg, der pålægger 
beboerne de færreste pligter, og indebærer mindst økonomisk risiko for afdelingen.

Sp: Hvad sker der, hvis en gang stemmer for at blive ombygget til åben gang men et mindretal af  
beboere har et stærkt ønske om at fortsætte på en overdækket gang?
Sv: Administrationen vil så være behjælpelig med at arrangere intern flytning for de pågældende 
beboere til en af de gange, der fortsætter med at være overdækket.

Sp: Hvad sker der, hvis en gang stemmer for at vedblive med at være overdækket gang, men et  
mindretal af beboere hellere vil bo på en åben gang?
Sv: Administrationen vil så være behjælpelig med at arrangere intern flytning for de pågældende 
beboere til en åben gang.
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Sp: Hvorfor skal gangen selv finde nye lejere?
Sv: 40 års erfaring med overdækkede gange fortæller os, at en overdækket gang kun fungerer godt, 
hvis beboerne passer sammen. 

Sp: Vil beboerne på en gang blive mindre generede af håndværkere under renoveringen, hvis den 
fortsætter som overdækket gang?
Sv: Ja, men forskellen er ikke så stor. Alle lejligheder skal have nyt tag, nye facader og nye 
badeværelseslofter. Så den eneste, mærkbare forskel er udskæringen til nye badeværelsesvinduer. 
Vi vil naturligvis bestræbe os på, at dette arbejde udføres samtidig med at badeværelseslofterne 
alligevel udskiftes. 
Hvis en overdækket gang ombygges til åben gang skal gang-arealet også sænkes, så vi sikrer, at der 
ikke løber regnvand ind i lejlighederne. Medens dette arbejde udføres vil der dog blive udlagt plader 
som beboerne kan gå på, når de skal til og fra deres lejligheder.

Sp: Hvorfor er der en rubrik til "Blank stemme"?
Sv: Da resultatet findes ved almindeligt stemmeflertal er en blank stemme uden betydning for 
resultatet. Vi er imidlertid interesserede i at høre fra alle beboere på de overdækkede gange, men 
vil på den anden side set ikke tvinge en person til at tage stilling. 
En beboer kan f.eks. vælge at stemme blankt hvis han/hun alligevel er ved at flytte fra gangen eller 
lige er flyttet til gangen.

 
Yderligere information:

Morbærhavens hjemmeside:
På www.morbaerhaven.dk er der samlet et væld af dokumenter om renoveringen. De kan findes ved 
at klikke på "Boligselskabet" i menuen i toppen og dernæst vælge undermenuen "byggesagen" 
yderst til højre. 

E-mail:
Du er velkommen til at stille spørgsmål eller komme med dine kommentarer til 
afdelingsbestyrelsens byggesagsudvalg: byggesag@aub.dk.

Besøg gang 4:
Model 2 bliver også kaldt "gang-4-modellen" fordi den overdækkede gang-4 i høj grad har fungeret 
som forbillede for denne løsning. Beboerne på de andre 8 overdækkede gange opfordres til at lægge 
vejen forbi og høre om gangens erfaringer.

Med venlig hilsen
Morbærhavens byggesagsudvalg:
Eva, Kate, Karsten, Torben (inspektør) og Morten (bestyrelsesformand).
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