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GUMMILISTER VED VINDUER OG ALTANDØR 

Gummilisterne er i mange lejligheder blevet slidte 
efter flere års brug. Hvis dine gummilister på dine 
vinduer eller på altandøren trænger til at blive skif-
tet eller efterset, skal du henvende dig til vicevær-
ten eller give kontoret skriftlig besked. Du vil så 
senere få besked om, hvornår der kommer en hånd-
værker og efterser listerne. 
 

 

TELEFONLISTER OVER BOLIGNET TELEFONER 

Du har sammen med dette nyhedsbrev også mod-
taget en telefonliste over alle de personer der har et 
internt nummer eller et udenbysnummer gennem 
Bolig:Net. Hvis du selv har et Bolig:Net nummer 
betyder det, at du ringer gratis til alle numrene på 
telefonlisten. Det er naturligvis kun de beboere der 
har ønsket at stå på listen som er med. 
  

 

ÅRSMØDE 
Årsmødet 2007 afholdes onsdag den 23/5-2007 i 
Kultursalen, Vanløse Kulturhus, Frode Jakobsens 
Plads 4, 1.  
Mere information følger senere. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

CARSTOP FORAN CARPORTENE. 

Hvis du lejer en carport og du er ked af den carstop 
(bom) der sidder ved indkørslen til carporten, kan 
du blot anmode viceværten om at fjerne den.  
 
 
VASKEPRISER 

Vaskepriser bliver sat en smule op: 
90 graders vask bliver forhøjet fra 10 kr. til 12 kr. 
60 graders vask bliver forhøjet fra 8 kr. til 10 kr. 
40 graders vask bliver forhøjet fra 5 kr. til 7 kr. 
Uldvask bliver forhøjet fra 2 kr. til 4 kr. 
Forvask uændret 2 kr. 
Tørretumbler koster 5 kr. for 30 minutter. 
 

TØRREKÆLDRENE  

Det forekommer stadig at der ikke fjernes tøj fra 
tørrekældrene når tøjet er tørt. Vær venlig at gøre 
dette, så andre beboere også har plads til deres tøj. 
Det er i alles interesse.  
  
 
 
 
Med venlig hilsen 
BESTYRELSEN 


