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KLAGER OG ALMINDELIG GOD OPFØRSEL.  

I bestyrelsen modtager vi med jævne mellemrum 

klager, store som små. Bestyrelsens ser gerne at 

vi alle kan færdes trygt og godt her i Vanløse. 

Derfor vil vi gerne opfordre til, at ALLE tager lidt 

hensyn til andre beboere i bebyggelsen. Hvis vi 

alle i hverdagen tager hensyn og opfører os for-

nuftigt og tænker på andre end blot os selv, vil 

der også være mere tolerance når man ind imel-

lem skejer lidt ud. Men vi ønsker ikke at det er de 

højst råbende, der kommer til at sætte dagsorde-

nen. Eksempler på dårlig opførsel er blandt an-

det, at det ikke er OK at tage andres grill og bru-

ge den uden at få lov, at det ikke er OK at kaste 

ting og sager ned fra sin altan, det være sig vand, 

cigaretskod, affald, flasker mm., som lander på 

andres altaner eller lander helt nede så vicevær-

tens skal samle det op, det er ikke OK at tvære 

sovs fra grillen på husmure og vinduer. I vores op-

tik er det så nemt lige at tænke sig lidt om og ta-

ge hensyn til andre.   

 

Skybrud over København og oversvømmelse af 

kældrene.  

Vi har nu haft en forsikringsmand ude og besigti-

gede skaderne. Samtlige kældre skal desinficeres. 

Det gælder både de små kælderrum der hører til 

lejlighederne, alle barnevognsrum og alle de sto-

re lejede kælderrum. Der kommer en særskildt 

seddel ud vedr. dette. Der vil blive stillet andre 

rum til rådighed til opbevaring af de effekter I har 

haft stående i jeres kælderrum. Vi håber meget 

at alle har mulighed for at tømme deres kælder, 

således at de er tomme 1 dag eller 2, mens desin-

ficeringen foregår.  

Boligforeningen har både ret og pligt til at sørge 

for at alle kældre bliver renset. Det betyder at 

hvis der er kælderrum, der ikke er blevet tømt af 

beboeren selv, vil det blive gjort på vegne af be-

styrelsen, men på beboerens regning. Dette gæl-

der også barnevognsrum. 

 

Bolignet og hurtige internet hastigheder.  

Vi har nu fået de hurtige internet hastigheder, 

som tidligere har været annonceret. 

 

Huslejeopkrævningsfejl.  

Der er desværre igen i denne måned blevet begå-

et en fejl vedr. opkrævning af husleje. Der er 

igen blevet opkrævet for meget. Vi er klar over 

fejlen og der vil på næste opkrævning blive re-

funderet den for meget indbetalte husleje. Vi i 

bestyrelsen beklager meget at denne fejl er op-

stået. 

 

Med venlig hilsen BESTYRELSEN 


