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Erhvervslejemål i Ved Andebakken 2 stuen samt Smallegade 26A. 
 
AH låse flyttede i sommers og overlod lejemålet til Hjemmeservice. Lejemålet er på et tidspunkt blevet 
sammenlagt - således at det både omfatter Smallegade 26 A hjørnet og Stuen i Ved Andebakken 2.  
 
På trods af at det var et større lejemål som blev ændret - og et lejemål som har ligget der i mange år - gik 
bestyrelsen ikke på eget initiativ ind i sagen. Som beboer i Ved Andebakken 2 rejste jeg derfor nogle 
spørgsmål til bestyrelsen den 30. september 2015. Men desværre har jeg endnu ikke fået svar - så derfor er 
jeg nødt til at bringe det op på den ordinære general forsamling. 
 
På generel forsamlingen bedes bestyrelsen derfor redegøre for følgende forhold:  
 
1) lovligheden (juridisk vurderet) af erhvervs lejemålet for Hjemmeservice i forhold til vedtægter, lokalplan, 
BBR register mm. Dette gælder specielt for Ved Andebakken 2 - som vel egentlig ligger i beboelsesområdet 
(og ikke som på Smallegade som er et forretningsstrøg). Såvidt jeg er orienteret er hele lejemålet fremlejet af 
AH låse  (dvs ikke udlejet direkte fra Qvortrup som ejer lejligheden/lejlighederne) - hvilket rent juridisk kan 
have betydning for type af godkendt erhverv.  
 
I forlængelse af ovenstående bedes redegjort for hvad de juridiske og praktiske forhold er i relation til:  
 
A) Brancheglidning 
Såvidt jeg har kunne læse er lokalerne godkendt til butik. Hjemmeservice vil jeg ikke umiddelbart kalde en 
butik - men derimod en service virksomhed - som er en anden type erhverv. Det er generelt en anden type 
erhverv end AH låse - da der er relativ mange ansatte - som i et aller andet omfang benytter lokalerne 
løbende i vores ejendom.  
 
B) Type af aktiviter som skal foregå i lejemålet - såsom; administration, møde og samlingslokaler for 
personalet der ellers kører rundt (og hvor mange det kan forventes at være), kunder/brugere etc. Det vil være 
rart at få dette fastlagt på forhånd - så det ikke lige pludselig skrider   
 
C) åbningstider  
Hjemmeservice annoncerer med at de har døgnåbent - men må de så rent juridisk bruge lokalerne hele 
døgnet eller hvad må de?  
 
D) Adgangsforhold til lejemålet. Vi gør så meget for at sikre opgangene med nyt låsesystem etc - men i 
realiteten har Hjemmeservice, deres ansatte og kunder fri adgang til opgang 2 - via bagdøren. Som 
erhvervsvirksomhed vil jeg mene at lejemålene skal lukkes af fra de privateopgange og indgangen kun skal 
være gennem forretningen på Smallegade 26A.  
 
E) Lidt i relation til ovenstående - hvad er aftalt i forhold til affaldshåndtering?  
 
2) Ryge- og talesalon på Altanen.  
Det har vist sig at Hjemmeservice i udbredt grad benytter altanen til Ved Andebakken 2 til ryge- og pause 
lokale. I løbet af dagen står der næsten konstant flere ansatte og ryger, snakker sammen elller i mobiltelefon. 
Formentlig må personalet ikke ryge ude hos kunderne - og derfor kommer de hjem og ryger i pauser -
 sammen med det administrative personale der fast er her. Det er meget generende og skulle igennem en 
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røgsky - lige ved vores hovedopgang i opgang 2. 
 
Det kan på ingen måde sammenlignes med den normale brug af de øvrige altaner i ejendommen - og det vil 
ikke være rimeligt generelt at forbyde rygning på altaner for alle (private) af den årsag. Bestyrelsen bedes 
derfor redegøre for hvordan de forholder sig til problemet og om og hvordan de har tænkt sig at løse det.  
 
Afslutningsvis skal det i øvrigt bemærkes at det undre mig hvorfor Hjemmeservice har fået lov til at etablere 
privat (sikret) bredbånd til lejligheden Ved Andebakken 2 direkte igennem det fælles gårdareal - istedet for 
at føre det igennem deres egne lokaler. Konsekvensen er nemlig nu at Ejerforeningne skal passe på ikke at 
kappe disse private kabler over - hvis vi ønsker at ændre f.eks gårdmiljøet.  

Med venlig hilsen,  
Hanne Schølin 


