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Avedøre Boligselskab byder 
dig velkommen til Avedøre 

Stationsby, afd. Nord 
 
 

 
 

Vi håber, du bliver glad for at bo i Avedøre Stationsby. 

Avedøre Boligselskab har i samarbejde med afdelingsbestyrelsen i Avedøre 
Nord udarbejdet denne brochure. Målet er at oplyse dig om de mange tilbud og 
servicefaciliteter i afdelingen og i Stationsbyen, og at hjælpe dig med at falde til i 
afdelingen. 

 

Giver den dig ikke svar på alle dine spørgsmål, eller er der ting, du vil have 
uddybet, er du altid velkommen til at henvende dig til Avedøre Boligselskab's 
lokale ejendomskontor i bebyggelsen eller til afdelingsbestyrelsen, som er valgt 
af beboerne i Avedøre Nord. 

 
 

 
 

Med venlig hilsen 
Ejendomskontoret 
Pottemagerporten 43 
Tlf. nr. 36 34 36 79 
Hjemmeside: www.ek-avedorenord.dk 
E-mail:ek-avedorenord@kab-bolig.dk 

Åbningstid, personlig 
Man, tir, tor, fre  kl.  8.00 – 9.00 
Onsdag      kl. 16.00-18.00 
 
Telefonisk henvendelse 
Man, tir, tor, fre.  kl. 9.00 – 10.00 
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Ind/ud flytning: Hvad skal jeg huske 
Ejendomskontoret melder flytning til forsyningselskaberne. El-måleren er placeret i 
Rækkehusene ved siden af hoveddøren og I Bymuren sidder den i det grå skab på 
lågen ved rørkassen. I nogle få tilfælde sidder den i installationskassen i entreen eller 
ved det lille toilet. Nogle ganske få boliger har 4 vandmålere. I Bymuren sidder de fleste 
bag ved køkkenvasken. Nogle enkelte steder sidder den i entreen eller ved indgangen 
til køkkenet. Målerne kan fjernaflæses og du kan følge dit eget forbrug på nettet. Spørg 
på ejendomskontoret, hvis du ikke kan finde dem. 
 
Der er parkeringsvagtordning i afdelingen. Skal du benytte en trailer eller en bil som er 
længere end 5 m, kan du få dem registreret via kontakt til ejendomskontoret. Vi skal 
bruge oplysninger om dato, adresse og bilen/trailernes registreringsnummer, så får vi 
det ordnet, så du ikke får en parkeringsafgift. 
 
Du skal melde flytning til borger.dk. Du kan benytte vedlagte link: 
https://www.borger.dk/bolig-og-flytning/flytning_oversigt/flytning-i-danmark 
Dit forsikringsselskab skal også vide at du er flyttet. Har du ingen indboforsikring, så vi 
vil anbefale dig at få en med det samme, da det kun er din egen forsikring som dækker 
skader på dit eget indbo, uanset hvad årsagen er til at skaden er sket. Ud over disse 
skal du melde flytning til de forskellige klubber du er medlem af. Sportsklubber, 
bogklubber m.v. Alle dem som du forventer at modtage post fra. 
 
Navneskilt, nøgler, opgangschip og postkasser. 
I forbindelse med afhentning af nøglerne til boligen skal du oplyse, hvad du vil have 
stående på dit navneskilt. Ejendomskontoret sørger for at sætte det på døren og/eller 
på postkassen. I Bymuren er postkasserne anbragt i indgangspartiet og i rækkehusene 
sidder de ved hoveddøren eller ved havelågen. Nøglerne til boligen passer både til 
hoveddør, terrassedør, bagdør og i postkassen. I enkelte boliger passe den også til 
skuret. I Bymuren er opgangsdøren aflåst med dørtelefon og der udleveres 3 chip som 
giver adgang til opgangen. Findes der en ekstra lås på hoveddøren, er det lejers lås og 
den vedligeholdelses ikke af afdelingen. 
 
Sker der ændringer i dit personlige forhold: ægteskab, skilsmisse eller navneændring 
skal en kopi af attesten afleveres på ejendomskontoret, som sørger for ændring af 
navneskiltet. 
 
Boligens udseende ved overtagelsen. 
Du flytter ind i en afdeling med B-ordning. Det betyder, at boligen ikke er istandsat på 
overtagelsesdagen. Afdelingens håndværkere kan forventes at skulle udføre opgaver i 
boligen i de første 14 dage af din botid. Du skal selv vedligeholde boligens overflader, 
og der er således ikke nymalet ved overtagelsen. Der er tilknyttet en konto til indvendig 
vedligeholdelse. Indestående beløb fremgår af lejekontrakten. Boligen bærer præg af 
den alder den har. 
 
Ændringer i boligen. 
Ønsker du at foretage ændringer i boligen ud over det at male, tapetsere eller 
slibe/lakere gulve skal du altid søge skriftlig tilladelse på ejendomskontoret. Du vil 
modtage en skriftlig tilladelse, såfremt ændringen kan lade sig gøre, med vejledning i 
hvordan arbejdet skal udføres. Alle indgreb i tekniske installationer skal foretages af 
autoriserede håndværkere og fakturaer for arbejdet afleveres til synsmedarbejderen 
som skal godkende arbejdet til sidst. 

 
 

https://www.borger.dk/bolig-og-flytning/flytning_oversigt/flytning-i-danmark
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Oplysninger om boligen 
 
Affald 
På din nærmeste affaldsplads kan du komme af med følgende affald: 
 
RESTAFFALD:  Køkkenaffald i lukkede poser. 
Madaffald:  Der udleveres grønne bioposer 
PAPIR:   Papir, reklamer og aviser 
PAP:   Pap, karton og lignende materiale uden madvarer. 
GLAS:   Glas og flasker. 
DRIKKEDÅSER: Metaldåser KUN fra drikkevarer 
BATTERIER:  Alle former for batterier dog ikke knallert- og bilbatterier. 
 
Farligt affald som maling, medicin, opløsningsmidler m.m. kan sammen med elektronik, 
elpærer/lysstofrør afleveres på vores Genbrugsplads. Adresse og åbningstider finder du 
på næstsidste side nyttetige telefonnumre. 
 
Stort brandbart affald skal i de blå vippecontainere som findes ved Bymuren 40, 78 og 
102. Ikke brandbart affald kan afleveres på genbrugspladsen. 
 
Haveaffald i små mængder kan afleveres i beholder mærket: RESTAFFALD. Ved større 
mængder kan der bestilles en hænger, som stilles ved boligen efter aftale. Tlf. nr. finder du 
på side 19  under nyttige telefonnumre. 
 
Til byggeaffald fra egen bolig kan der bestilles en hænger, som stilles efter aftale. Tlf. nr. 
finder du på side 19  under nyttige telefonnumre. 
 
Større tunge ting som vaskemaskiner, opvaskemaskiner, køleskabe og frysere kan vi 
afhente efter aftale. Tlf. nr. finder du på næstsidste side under nyttige telefonnumre. 
 
Altan 
Altankasser skal hænges på indersiden af altanbrystningen. Der må ikke hænge eller 
rystes tøj, tæpper eller duge ud over altanbrystningen. Altanruderne må ikke tildækkes 
med selvklæbende plastfolie eller lignende. Der må ikke males på den ujævne røde 
bagvæg.. 
 
Badeværelset 
Der må ikke bores huller i vådsrumzonen i badeværelserne. 
 
Blandingsbatterier 
Blandingsbatterierne er forsynet med en si (også kaldet en perlator). Sien opfanger 
urenheder i vandet og fungerer samtidig som vandsparer. Sien på afløbstuden skrues af 
og renses mindst en gang om måneden på grund af vandets kalkindhold. Dette gøres 
lettest ved at lægge sien i lidt eddike natten over. Afkalkningsmidler til kaffemaskiner kan 
også anvendes. Går den i stykker skal du købe en ny. Sien skal altid skrues på igen så 
hurtigt som muligt.  
 
Hvis en hane eller et toilet løber, skal du henvende dig på ejendomskontoret. Dryppende 
haner forårsager unødigt vandspild, og udgiften til vandet betaler du selv for. Du kan lukke 
for vandet ved vandmålerne eller på balofixen ved toilettet. 
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El-komfur 
Komfuret tilhører afdelingen og må ikke fjernes fra boligen. Du skal selv betale for 
udskiftning af pære i ovnen. Driftsfejl meldes straks til ejendomskontoret. 
 
Emhætte 
Emhætten tilhører afdelingen og må ikke fjernes fra boligen. Enkelte boliger har ikke 
emhætte. Ønsker du en sådan installeret, kan du blot kontakte ejendomskontoret, som vil 
sørge for at få en installeret. Du skal selv sørge for rengøring/udskiftning af fedt- og 
kulfilter samt udskiftning af pærer. Driftsfejl meldes straks til ejendomskontoret. 
 

Have 

Bor du i et lejemål som har en tilhørende have, er det din pligt at sørge for at holde haven 
pæn og velholdt samt male al træværk indvendigt og udvendigt jævnligt, for at undgå 
udtørring. Træbeskyttelse og materialer til arbejdet udleveres gratis om sommeren. 
Du har ligeledes pligt til at vedligeholde bedene ved din hoveddør samt ved havedøren 
uden for plankeværket. Der må ikke etableres træterresse i haven. 
 
Hoveddør 
Der må ikke bores i hoveddørene i rækkehusene. 
 
Køle/fryseskab 
Køle/fryseskabet tilhører afdelingen og må ikke fjernes fra boligen. Du skal selv betale for 
udskiftning af pærer og ødelagte hylder og skuffer. Fryseren afrimes når der er for meget 
is i den. Driftsfejl meldes straks til ejendomskontoret. 
 
Opvaskemaskine 
Se under vaske-, opvaskemaskine og tørretumbler. 
 
Radiatorer 
For at sikre en billig varmeforsyning, er der opsat udendørs termostatfølere, der regulerer 
fremløbstemperaturen til radiatorerne.  
 
Den billigste og bedste måde at opvarme lejligheden på er at sørge for at alle radiatorer er 
tændt. Radiatorerne må ikke afdækkes med tøj, tæpper eller lignende. Store sofaer eller 
gardiner foran radiatorer hindrer en god varmefordeling i lejligheden.  
 
Det er ligeledes vigtigt at lufte ud flere gange dagligt. Luk alle radiatorer og åben alle 
vinduerne i 5 – 10 minutter. Det giver den nødvendige udskiftning af den fugtige luft. 
Fugtig luft er meget vanskeligere at opvarme end tør luft. Samtidig formindskes risikoen 
for allergi. Yderligere oplysning om udluftning se side 5. 
 
Er du i tvivl, eller opstår der problemer, så kontakt ejendomskontoret. 
 
Signallevering 
I boligen findes der kabelstik til TV, radio, telefon og internet. Der er frit valg af leverandør 
på de ydelser, man ønsker i kablerne. 
 
Radio.TV 
Kabelanlægget i bebyggelsen er etableret af  TDC, som står for drift og vedligeholdelse af 
selve kabelanlægget. Klager over fejl skal rettes til You See på telefon 70 70 40 50. 
Indgreb i antennestikdåserne må kun foretages af fagfolk.  
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Fastnet-telefon 
Der er telefonstik i boligen. Første stik i boligen er et såkaldt monopolskillepunkt. Ved 
reparation af dette tilkaldes TDC. Reparation sker for din regning. Installation udover dette 
stik i boligen er liberaliseret. Det vil sige, at enhver har lov at foretage udvidelse på 
telefonanlægget efter monopolskillepunktet. 
 
Internet 
Der er installeret bredbåndsnet til internet-forbindelse i ejendommen. Såfremt du ønsker 
bredbånd til din internetforbindelse gennem dette kabel, skal du kontakte Fibia. 
 
Antenner/paraboler 
Du skal skriftligt søge ejendomskontoret om tilladelse til at opsætte private antenner og 
paraboler. Ejendomskontoret vil herefter anvise hvor og hvordan du opsætter 
parabolen/antennen. Der må ikke bores i facaden. 
 
Skur 
Til boligen hører et skur. I Bymuren er nummeret på skuret identisk med de midterste 4 
cifre i dit lejemålsnummer. Er du i tvivl kan ejendomskontoret oplyse dig om nummeret.  
Skuret skal altid være aflåst, også selv om du ikke benytter det. Du skal selv sørge for 
hængelås.  Al træværk tilhørende lejemålet skal træbeskyttes med jævne mellemrum, så 
træet ikke tager skade af udtørring. Træbeskyttelse og materialer udleveres gratis om 
sommeren. De skure som er udskiftet til nye, må ikke træbeskyttes. Din hoveddørsnøgle 
passer også til låsen på skuret. Der må ikke stå maskiner med strøm på i skurene og du 
må ikke opbevarer madvarer i skuret. Der må ikke lægges effekter på skurenes tage. 
 
Trappevask 
Trapperne vaskes ca. hver 14 dag. 
 
Tørretumbler 
Se under vaske-, opvaskemaskine og tørretumbler.  
 
Udluftning 
Undgå problemer med fugt. Moderne boliger er velisolerede og tætte. Det giver mindre 
udgifter til varme og mindre træk, men det kan også give problemer. 
 
En person udvikler dagligt 3 til 4 liter vand i form af vanddamp fra madlavning, vask og 
ånde. Hvis denne vanddamp ikke ledes bort, vil der opstå fugtskader. Gør det derfor til en 
regel at følge nedenstående anvisninger. 
 
Begræns produktionen af vanddamp i køkken og badeværelse. Selv om der skal spares 
på varmen, må dette ikke føre til manglende udluftning.  
 
Udluftning foregår bedst ved at åbne alle vinduer og altan-/terrassedøre og lukke for 
radiatorerne i 5 – 10 minutter ad gangen 3 – 4 gange om dagen. Det er tilstrækkeligt til at 
udskifte luften i boligen uden at nedkøle vægge og møbler. Opvarmning af frisk luft er 
billigere end opvarmning af fugtig luft. 
Udsugning i køkken og badeværelse sker gennem udsugningsventiler. Det er vigtigt, at du 
ikke lukker udluftningsventilerne. Ventilerne bør støvsuges jævnligt. 
Luft godt ud på badeværelset efter bad.  
 
I Bymuren skal du bruge ventilatoren som ”udluftning”. Det er vigtigt, at døren til 
badeværelset er lukket, så der skabes et lille undertryk og udsugningen bliver kraftig nok.  
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I rækkehusene kan du udlufte badeværelset ved at åbne vinduer og døre på 1. sal og 
skabe gennemtræk i mindst 10-15 minutter. Bruger du udsugningen skal du lade venti-
latoren køre ca. 15 min.  efter hver bad og holde døre og vinduer lukket på badeværelset. 
 
Kontroller at udsugningsventiler er fuldt åbne, når der vaskes op og laves mad. Ved at 
lægge låg på gryderne, hindrer man, at der slipper for meget vanddamp ud i rummet. 
Samtidig sparer man energi. Luft godt ud i køkkenet efter madlavningen. 
 
I dør- og vinduesrammer er indsat friskluftsventiler, der muliggør ventilation uden at 
vinduerne åbnes. Lad ventilerne stå konstant helt eller delvist åbne. Det giver en konstant 
lille luftfornyelse uden store varmetab. 
Du må ikke lukke helt for varmen i ubenyttede rum, idet der derved kan opstå fugtskader. 
 
Der bør ikke tørres tøj i boligen. 
 
Vandmåler 
En gang om året bliver vandmåleren fjernaflæst af det firma, som står for at udarbejde 
vandregnskab. Det foregår via fjernaflæsning.Årsregnskabet fremsendes herefter til alle 
lejemål.Vandmålerne kan fjernaflæses af lejerne selv på http://www.casi.dk/casi-web-
beboer/, Her kan du også følge dit forbrug. 
 
Vand, varme og sanitet 
Dryppende vandhaner og løbende cisterner medfører et fordyrende merforbrug af vand, 
ligesom det lydmæssigt kan være til gene for andre beboere. 
Varmt- og koldtvandshaner, radiatorventiler, cisterner og afløb vedligeholdes af 
afdelingen. Henvend dig derfor straks til ejendomskontoret ved uregelmæssigheder. 
 
Hvis en radiator springer læk uden for kontorets arbejdstid bruges afdelingens 
vagtordning.  
 
Hvis uheldet er ude og der opstår vandskade, skal du omgående underrette ejendoms-
kontoret. Samtidig skal du kontakte dit eget forsikringsselskab, da ejendommens forsik-
ring ikke dækker eventuelle skader på dit indbo samt eventuel genhusning. 
 
Vaske-, opvaskemaskine og tørretumbler 
Det er tilladt at installere egen vaskemaskine, opvaskemaskine og tørretumbler i boligen. 
Der må kun opstilles kondenstørretumblere i badeværelserne i Bymuren. Vand til 
vaskemaskinen må ikke monteres direkte på blandingsbatteriet, da det ikke kan tåle det 
tryk som opstår, når maskinen kører. 
Der skal indhentes skriftlig tilladelse til installationen på ejendomskontoret, som sørger for 
at du får de rette anvisninger på udførelsen af installationen. 
 
Brug af vedligeholdelseskontoen 

Kontoen kan bruges til at dække udgifter til maling, tapetsering, gulvafslibning og lakering 
samt i rimeligt omfang udgifter til nødvendigt malerværktøj. 
 
Når du ønsker at bruge din vedligeholdelseskonto, kan du få oplyst, hvor meget der står 
på din konto. I visse tilfælde vil vi besigtige din bolig, inden der gives accept. Seneste 4 
uger fra afhentning af materialer, skal arbejdet være udført og synet. Ingen faktura må 
være ældre end 4 uger. 
 
Når du skal have udført arbejde, er der flere muligheder at vælge imellem: 

http://www.casi.dk/casi-web-beboer/
http://www.casi.dk/casi-web-beboer/
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1. Ejendomskontoret bestiller håndværkere. 

Du kan underskrive en formular, der giver ejendomskontoret ret til at lade arbejdet udføre. 
Når arbejdet er afsluttet og godkendt, betaler vi regningen fra håndværkerne. 

2. Du bestiller selv håndværkere. 

Du kan selv bestille et momsregistreret firma til at udføre arbejdet. Når du har modtaget 
fakturaen, skal du bestille syn af arbejdet på ejendomskontoret. Fakturaen afleveres til 
synsmedarbejderen og regningen betales af ejendomskontoret. 

3. Du udfører selv arbejdet. 

Du kan også vælge at udføre arbejdet selv. Arbejdet skal være afsluttet senest 4 uger fra 
afhentning af materialerne. Arbejdet skal være udført håndværksmæssigt korrekt og skal 
godkendes af ejendomskontorets synsmedarbejder. Er du i tvivl om hvordan arbejdet skal 
gøres, kan du få rådgivning på ejendomskontoret. Du kan få refunderet dine udgifter til 
materialer, når du afleverer specificerede regninger fra momsregistrerede forhandlere. Du 
kan få refunderet udgifter til tapet, tapetlim. maling, nødvendige rensemidler, spartel-
masse, lak, samt rimelige udgifter til pensler og andet relevant maler værktøj, leje af 
tapetafdamper og lignende. 
Du kan i særlige tilfælde aftale at hente materialerne på regning hos farvehandlerne. Du 
skal ved syn af arbejdet underskrive en formular, der giver os ret til at betale regningen. 
Du kan ikke få udbetalt penge fra vedligeholdelseskontoen til løn for eget arbejde. Er du i 
tvivl om, hvad du kan få refunderet, eller har du andre spørgsmål, så kontakt ejendoms-
kontoret. 

Godkendelse af arbejdet. 

Senest 14 dage efter at arbejdet er afsluttet, skal du kontakte ejendomskontoret og bede 
om et godkendelsessyn. Arbejdet kan kun godkendes, hvis det er udført håndværks-
mæssigt korrekt, efter de anvisninger vi har givet. 

Begrænsninger i brug af vedligeholdelseskontoen. 

Vedligeholdelseskontoen kan ikke bruges til genopretning af skader, som skyldes 
misligholdelse, fejlagtig vedligeholdelse eller uforsvarlig brug. 
Når du opsiger lejemålet, kan du ikke længere bruge vedligeholdelseskontoen. 
 
Ventilation 
I rækkehusene er der i badeværelset monteret elektriske ventilatorer til udluftning af 
boligen. Ved rengøring kan ventilatoren afmonteres ved at trykke forsigtigt på midten af 
propellen, tag forsigtigt fat i vingen og træk propellen af.. Propellen afvaskes med 
sæbevand eller syntetisk rengøringsmiddel. Motoren aftørres udvendigt med en hårdt 
opvredet fugtig klud med rengøringsmiddel. Motoren kan kortslutte, hvis der kommer vand 
i den. 
 
I Bymuren er aftrækskanalerne i badeværelse og køkken tilsluttet et fælles mekanisk 
udsugningsanlæg, som kører konstant. Aftrækskanalerne må ikke tildækkes eller 
tilstoppes, og der må kun benyttes emhætter med kulfilter. Aftræk fra emhætte må ikke 
monteres til ventilationen. Hvis anlægget skal fungere optimalt kræves det at udsugnings-
ventilerne renses jævnligt.  
Se også under Udluftning side 5. 
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Undgå skimmelsvamp 
 
Skimmelsvampe kan kun vokse, hvor der er fugtigt. Så al forebyggelse af skimmelsvamp 
begynder med at holde boligen tør og godt udluftet. Her får du nogle gode råd, så du i 
hverdagen kan holde din lejlighed tør. 
 
Udluftning (se side 5) 
Luft ud hver dag med rigtig gennemtræk. Alle vinduer åbnes og døre fastgøres. 
Luft særlig godt ud på badeværelset under og efter bad og i køkkenet under og efter 
madlavning. Tør vægge, gulv og blandingsbatteri af efter bad. Tjek regelmæssigt om 
udsugningen virker godt nok, ved at dække ventilen med et stykke A4 papir. Kan den 
holde papiret fast, virker udsugningen som den skal. 
 
Undgå møbler op ad ydervægge 
I din bolig kan der være kolde områder i ydervæggene. Dine vægge kan blive særligt 
kolde og fugtige bag møbler. Stil derfor ikke større møbler op ad ydervæggen. Hvis der 
står mindre møbler op ad væggen så hold øje med, om der samler sig fugt, der kan 
udvikle sig til skimmel. 
 
Dug på vinduer 
Hvis der er dug på dine vinduer, fx i soveværelset, kan det være tegn på, at der er for 
meget fugt i rummet. Luft grundigt ud og tør duggen af vinduerne. Rullegardiner eller 
lignende kan spærre for god udluftning og skade rammerne på vinduerne. 
 
Hold friskluftventilerne åbne! 
I dine vinduer er der friskluftventiler – hold dem altid åbne. De sikrer god luftkvalitet i din 
bolig. Hvis det trækker fra ventilerne, kan du lukke nogle af dem. Husk at åbne dem igen, 
når det bliver varmere udenfor. 
 
Rengøring 
Gør grundigt rent med jævne mellemrum, særligt i køkken, badeværelse og sove-værelser 
samt i vinduesrammerne. Brug evt. Rodalon eller Klorin ved vanskelige kanter og fuger. 
Vrid kluden grundigt. Parketgulvene rengøres med grundig opvredet klud eller moppe. 
 
Jævn varme 
Hold alle rum opvarmede til samme temperatur (ca. 200).  
 
Tør ikke tøj i lejligheden 
Tør tøjet udendørs når det er muligt eller brug tørretumbler på fællesvaskerierne i 
Gørtlerporten 75 og Blytækkerporten 103. 
 
Kontakt Ejendomskontoret 
Hvis du opdager fugtskader og skimmelsvamp i din bolig, skal det fjernes hurtigst muligt. 
Kontakt altid ejendomskontoret, hvis du er i tvivl eller ønsker yderligere råd og vejledning. 
 
Skimmeldannelse kan standses eller nedsættes på følgende måde: 
Hvis der opstår sort puds eller lignende i badeværelsesloft eller fuger kan du forsøge at 
spraye rodalon på det og afvente 20 minutter herefter afrenses på normal vis. Det samme 
gælder i vinduesrammerne. Hvis det kommer igen efter kort tid, så kontakt ejendoms-
kontoret for en besigtigelse.  Problemerne er lettere at afhjælpe, når der gribes ind i tide. 
Se også gode råd på www.skimmel.dk. 
 

http://www.skimmel.dk/
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Oplysninger om afdelingen og Stationsbyen 
 

Afdelingsbestyrelsen 
Afdelingsbestyrelsen vælges af og blandt beboerne på afdelingsmødet. Det er 
afdelingsbestyrelsens opgave mellem afdelingsmøderne at varetage det løbende 
samarbejde med KAB's administration om vedligeholdelsesplaner, udarbejdelse af bud-
getter og regnskaber m.m. 
 
Spørgsmål kan stilles skriftligt. Du lægger bare en seddel i afdelingsbestyrelsens 
postkasse, så sørger de for at behandle spørgsmålet ved næste bestyrelsesmøde. 
Kontaktoplysninger finder du på side 19. 
 
Afdelingsmøder 
Der afholdes 2 afdelingsmøder om året. På afdelingsmøderne tages blandt andet stilling til 
regnskab, budget og huslejestigninger. 
 
Affald og genbrug 
Afdelingen har et stort ønske om at være miljøvenlig og tage hensyn til naturen. Derfor er 
der udarbejdet en anvisning for sortering af affald. 
 
Efterlades affald uden for de dertil indrettede affaldsbeholdere, vil synderen blive afregnet 
for rengøring af arealet på timelønsbasis min. kr. 250,-. 
 
Beboerapp 
 
Vi anbefaler, at du henter vores beboerapp og kommunikere med ejendomskontoret via 
den. Vi hjælper dig gerne i gang med det. 
 
Beboerblade 
Fire gange årligt modtager du BEBOERBLADET, som udgives af BL - Boligselskabernes 
Landsforening. BEBOERBLADET behandler emner, der er relevante for alle, der bor i en 
almen bolig. 
 
Bibliotek 
Avedøre bibliotek er beliggende Bødkerporten 6A 
 
Cykel- og knallertparkering 
Cykler og knallerter skal placeres i de opsatte cykelstativer eller i det til lejligheden 
hørende skur. Cykler og knallerter må ikke henstilles på bebyggelsens stier og flisearealer 
eller i trappeopgangene. 
 
Ejendomskontor 
Ejendomskontoret er dit lokale servicekontor. Her kan du få svar på alle spørgsmål 
vedrørende Avedøre boligselskab, KAB og din bolig og få løst de fleste problemer. 
 
Servicemedarbejdere er lette at skelne fra øvrige håndværkere. Medarbejderne bærer 
arbejdstøj, der er mærket med Avedøre Nords logo. Du kan altid se en opdateret liste med 
foto af medarbejderne på ejendomskontoret på:  
www.ek-avedorenord.dk/Ejendomskontoret 
 
Ejendomskontorets anvisninger skal følges. 
 
 

http://www.ek-avedorenord.dk/Ejendomskontoret
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Energimåler 
Det er muligt at låne en energimåler på ejendomskontoret, så du er i stand til at måle 
energiforbruget på dine private strømforbrugende apparater. 
 
Forsikringer 
Avedøre Nord har en forsikring, der dækker bygningerne ved brand, vand- og stormskade 
m.m. Vi har en selvrisiko på kr. 50.000,-. Afdelingen har ingen glasforsikring. 
 
Denne forsikring dækker ikke skader på dit indbo. Du bør derfor i egen interesse tegne en 
husstands- og ansvarsforsikring, hvis du ikke allerede har en sådan. Tegner du ikke selv 
en forsikring, er der ingen som dækker skader på dit eget indbo og eventuel genhusning, 
uanset hvem som er skyld i at skaden er opstået. 
 
Afdelingen har ingen kumme-forsikring. Det er derfor i egen interesse, at lade egen 
forsikring indeholde dækning for disse skader.  
 
Hjemmeside. 
Ejendomskontoret har oprettet egen hjemmeside. Her kan du få opdaterede oplysninger 
om afdelingens aktiviteter samt referater fra diverse møder. Her finder du også dette 
beboerhæfte, oplysninger om bl.a. vedligehold, affaldssortering og vandspareråd.  
www.ek-avedorenord.dk 
 
Husdyr 
Det er under visse betingelser tilladt at holde en hund eller en kat. (se side 15) 
 
Idrætscenter 
Avedøre idrætscenter indeholder svømmehal og flere større boldhaller. 
 
Kirke 
Avedøre kirke er beliggende Trædrejerporten 6. Kirken er en meget aktiv del at 
stationsbyen og driver blandet andet Cafe Hjertetræet. 
 
Klager 
Klager over tekniske fejl i boligen og lignende rettes til ejendomskontoret i åbningstiden. 
Du kan også indtale en besked på telefonsvareren, sende en besked via hjemmesiden 
eller skrive en mail til ek-avedorenord@kab-bolig.dk. Du vil blive kontaktet hurtigst muligt.  
 
Klager over brud på husordenen rettes til ejendomskontoret. Ved mundtlige klager tager 
ejendomskontoret en samtale med parterne eller skriver et brev til den beboer, der klages 
over. 
 
Fortsætter problemerne, eller er disse så alvorlige, at klageren ønsker at rejse en formel 
husordensag, kræver dette en skriftlig henvendelse til ejendomskontoret underskrevet af 
mindst to beboere fra hver sin husstand. Ejendomskontoret udfærdiger herefter en skriftlig 
påtale til den beboer, der er klaget over. 
 
Fortsætter problemerne trods påtalen, og ønsker klageren, at der skal gennemføres en 
husordensag med eventuel opsigelse af problemvolderen til følge, kræver dette en fornyet 
skriftlig henvendelse til ejendomskontoret fra mindst 2 beboere, der samtidig skal være 
villige til at vidne i en boligretssag. 
 
Klager over ejendommens personale rettes skriftligt til ejendomslederen. Klager over ejen-
domslederen rettes skriftligt til forretningsføreren i KAB. 

http://www.ek-avedorenord.dk/
mailto:ek-avedorenord@kab-bolig.dk
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Materielgården  
Personalet på materielgården vedligeholder og rengør stier, veje og de grønne fælles-
områder, indsamler renovation, driver materielgården m.m. 
 
Servicemedarbejdere er lette at skelne fra øvrige håndværkere. Medarbejderne bærer 
arbejdstøj, der er mærket med Avedøre Nords logo. Du kan altid se en opdateret liste med 
foto af medarbejderne på materielgården på: 
http://www.ek-avedorenord.dk/materielgaarden 
 
Nyttehaver 
Afdelingen har nogle nyttehaver, som er beliggende bag Bymuren 112. 
Haverne kan lejes ved henvendelse til haveforeningen Oasens formand. 
 
Parkering 
Parkeringspladserne er forbeholdt afdelingens beboere og deres gæster. Der må kun 
parkeres i de afmærkede parkeringsbåse. 
 
Motorkøretøjer over 3500 kg, campingvogne, trailere samt køretøjer over 5 m, arbejds-
maskiner, traktorer samt u-indregistrerede køretøjer må ikke parkeres på afdelingens 
område. 
 
Afdelingen har parkeringsvagtordning. Se skiltningen på P-pladserne 
 
Parkeringspladserne må ikke anvendes til reparation af biler. 
 
Biler uden nummerplader vil blive fjernet. 
 
Selskabslokale 
Afdelingens selskabslokale, Engvadgaard, er beliggende på Avedøre Tværvej 95. 
Selskabslokalet udlejes af ejendomskontoret til alle former for fester, kurser og møder. Der 
er plads til 50 personer i huset. (se nærmere oplysninger side 16) 
 
Slagboremaskine 
Du kan låne en boremaskine ved henvendelse på ejendomskontoret. Du skal medbringe 
dit sygesikringsbevis. Du aftaler hvornår maskinen returneres når du låner den.  
Depositum kr. 200,-. Der kan betales via Mobile Pay. 
 
SMS service. 
Ejendommen har en sms service. Man kan tilmelde sig og få forskellige nyheder og 
varslinger sendt til sin mobiltelefon. 
 
Stige/trækvogn. 
Du kan låne en stige eller en trækvogn på ejendomskontoret. Depositum kr. 200,-. Du 
aftaler hvornår den returneres, når du låner den.  Der kan betales via Mobile Pay. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ek-avedorenord.dk/materielgaarden
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Vaskeri 
Avedøre Nord har 2 beboervaskerier med videoovervågning. 
 
Vaskerierne ligger i Blytækkerporten 103 samt Gørtlerporten 75 og har åbent fra 5.00 – 
22.00. 
 
Dørene låses automatisk ved lukketid. Det vil sige, at sidste vask skal påbegyndes senest 
kl. 21.00. Dog forekommer det, at der er sat noget i klemme i låsen, så man kan komme 
ind efter åbningstid. Er du en af de sidste som forlader vaskeriet, så må du meget gerne 
kontrollere, at der ikke er sat noget i klemme i døren eller låsen, så døren låses forsvarligt 
inden du forlader vaskeriet. 
 
Ved din indflytning modtog du sammen med dine nøgler et vaskechip. Du skal benytte 
vaskechippen til at få adgang til vaskeriet samt som betalingsmiddel. Betaling for vask 
opkræves hver måned sammen med huslejen.  Mister du din vaskechip, bør du straks 
henvende dig på ejendomskontoret og få kortet spærret 
 
Vaskeriet har blødtvandsanlæg og der må derfor kun benyttes lavtskummende vaske-
middel i maskinerne. Vi henstiller til, at du kun benytter det allergivenlige og svane-
mærkede  vaskemiddel der følger med brugen af maskinerne. 
 
Brugsanvisningerne og ordensreglerne i vaskeriet skal følges og eventuelle fejl ved 
maskinerne skal straks anmeldes til ejendomskontoret. 
 
Af sikkerhedsmæssige årsager er det ikke tilladt, at børn under 15 år opholder sig alene i 
vaskeriet.  
 
 
Priser fra 1. januar 2018 
Vask lille: kr. 15,-   Strygerulle: kr.   3,- 
Vask stor: kr. 20,-   Vaskechip kr. 75,- 
Tørretumbler: kr.   6,-/10 min. 
 
Husdyr må ikke medbringes i vaskeriet. 
Der er rygeforbud på vaskeriet. 
Brug af vaskeriet sker i øvrigt på eget ansvar. 
 

Husorden for Avedøre Nord 

En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I 
bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles om mange ting. Derfor er det 
naturligt at I opstiller visse regler for at skabe et godt klima i bebyggelsen. Vi beder dig 
huske, at disse regler er fastsat for at beskytte dig, dine naboer og bebyggelsen. 

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til 
hinanden. 

Reglerne er samtidig et led i bestræbelserne på at skabe god ro og orden for beboerne, 
holde bebyggelsen og friarealerne i pæn stand og dermed holde 
vedligeholdelsesomkostningerne lavest muligt. 

Husk, at I selv gennem huslejen skal betale istandsættelsen, også af det som ødelægges. 
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Føler du dig generet at dine medbeboere, bedes du, af hensyn til bevarelse af det gode 
klima beboerne imellem, henvende dig personligt til vedkommende, inden du retter 
henvendelse til ejendomskontoret eller til afdelingsbestyrelsen.  

 
Affald 
Affald skal sorteres og behandles efter ejendomskontorets anvisninger. 
 
Altaner 
Altanen skal holdes i pæn og ryddelig stand. 
Altankasser skal placeres indvendigt på altanen. 
Der må ikke hænge eller rystes tøj, tæpper eller duge ud over altanbrystningen. 
 
Antenner/paraboler 
Opsætning af udvendige antenner/paraboler samt markiser, må kun ske efter ansøgning 
hos ejendomskontoret, og opsætning skal ske i henhold til gældende regler. Der må ikke 
bores i beton eller aluminium. 
 
Bad og wc 
Bleer, vat, klude og lignende må ikke skylles ud i toilettet. 
Utætte rør, cisterner og vandhaner og andre uregelmæssigheder skal straks meddeles til 
ejendomskontoret. 
 
Fællesområder 
Det er forbudt at male graffiti eller lignende på ejendommens træ-, murværk og beton-
facader. 
Hærværk / vold eller andre former for kriminel adfærd som medfører forsætlige skader på 
ejendommen, de grønne områder, afdelingens fællesfaciliteter eller andre beboere 
betragtes som en overtrædelse af afdelingens husorden, og der vil blive rejst 
erstatningskrav over for skadevolder.  
 
Beboere har ansvaret for sine børn og gæsters adfærd. 
 
Færdsel og parkering 
Bil-, knallert- og motorcykelkørsel på gangarealer og cykelstier er forbudt, dog undtaget 
arbejdskørsel. 
Cykelkørsel skal ske under hensyntagen til gående trafik og legende børn. 
Cykler, barnevogne, indkøbsvogne og lignende samt legeredskaber må ikke henstilles i 
trappeopgange, portgennemgange, ved skaktlåger eller i indgangspartierne i Bymuren.  
Hensatte genstande kan fjernes uden forudgående varsel af boligselskabets 
medarbejdere. 
Motorkøretøjer må kun parkeres på de etablerede parkeringspladser. 
Reparation af motorkøretøjer er ikke tilladt på bebyggelsens område. 
Motorkøretøjer over 3500 kg, campingvogne, trailere samt køretøjer over 5 m, 
arbejdsmaskiner, traktorer samt u-indregistrerede køretøjer må ikke parkeres på 
afdelingens område. 
 
Have 
Haver skal holdes i pæn og ryddelig stand.  
Hegn må ikke overstige 180 cm i højden, og beplantning må ikke være til gene for de 
omkringboende. Der må ikke opsættes elektrisk hegn, pigtråd eller lignende.  
Det er muligt at søge tilladelse til at udvide haven, såfremt områdets faciliteter giver 
mulighed for det. Ansøgning med tegning afleveres til ejendomskontoret, som i 
samarbejde med miljø og sikkerhedsudvalget samt materielgården behandler sagen.  
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Husdyr 
Der må holdes et husdyr pr. lejemål. Ved husdyr forstås hunde og katte. (det er dog tilladt 
at holde mindre uskadelige husdyr, max. 1 dyr pr. opholdsrum) 
Det er ikke tilladt at holde nogle som helst former for kamp-, muskelhunde eller blandinger 
heraf i afdelingen, i denne forbindelse henvises til hundeloven. De kamphunde der på 
nuværende tidspunkt er registreret på ejendomskontoret, kan blive såfremt de ikke udviser 
aggressiv/voldelig adfærd. 
I øvrigt henvises til regler for husdyrhold i samme afsnit 
 
Leg 
I et tæt bebygget område som vores, kan en smule støj fra børn ikke undgås, her gælder 
det også om at vise passende hensyn fra alle parter, vi har mange legepladser og 
fællesarealer hvor børnene kan udfolde deres leg, dog er leg og unødigt ophold på trapper 
forbudt. 
 
Maskiner 
Boremaskiner og andet støjende værktøj må kun benyttes mellem kl. 10.00 og kl. 19.00 
alle dage. (Gælder ikke håndværkere antaget af ejendomskontoret) 
 
Musik 
Benyttelse af musikanlæg, fjernsyn, instrumenter eller andre former for lydgengivere skal 
ske med fornøden hensyntagen til naboerne. Dette gælder såvel i boliger og klubber som 
udendørs og på afdelingens fællesområder. Skal I holde en fest, er det en god ide at 
informere beboerne i de omkringliggende boliger 
 
Råderet 
Der skal altid søges skriftlig tilladelse på ejendomskontoret inden der udføres ændringer i 
boligen som ikke vedrører maling tapetsering eller gulvslibning/lakering. 
 
Skilte og reklamer 
Skilte, reklamer og lignende må ikke opsættes i afdelingen uden boligselskabets 
godkendelse. 
Skure 
Skure som er tilknyttet boligen skal være aflåst selv om de ikke benyttes. 
Der må ikke opbevares forgængelige madvarer i skuret, da vi har problemer med rotter og 
andre skadedyr. Der må ikke være maskiner tilsluttet strøm i skuret. 
 
Støjende adfærd 
Støjende adfærd generelt må ikke finde sted i en sådan grad at det er til gene for de 
omkringboende. 
 
Tørring af tøj 
Tørring af tøj, luftning af sengelinned med videre må finde sted på boligens altan, eller i 
haven, når det ikke er til gene for de omkringboende. 
Det er ikke tilladt at hænge eller ryste tøj, tæpper eller lignende ud over altanbrystningen. 
 
Vaskerier 
Alle som bor i afdelingen og er fyldt 15 år har adgang til at benytte fællesvaskerierne. 
De på vaskerierne til enhver tid opsatte regler skal følges.  

 

Benyttelse af vaskerierne sker på eget ansvar. 
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I henhold til lov om leje af almene boliger paragraf 90 stk. 7, 8 og 12 kan 
overtrædelse af ovenstående husordenregler medføre ophævelse af lejeaftalen.  
Ved gentagne overtrædelser af husordenen bringes sagen for beboerklagenævnet 
eller direkte til advokat med henblik på opsigelse af lejeaftalen. 
 
 
Husordenen er vedtaget på afdelingsmøde den 21. maj 2014. Dirigent Preben Jørgensen. 

 

Regler for husdyrhold 

 
1. Der må kun holdes et husdyr pr. lejemål. Ved husdyr forstås hunde og katte. Det er ikke 
tilladt at holde Kamp/muskelhunde eller blandinger heraf. (det er dog tilladt at holde 
mindre uskadelige husdyr max 1 dyr pr. opholdsrum. 
 
2. Hunde skal føres i snor på bebyggelsens område, og skal føres i snor af en person, der 
har den fornødne kontrol over dyret. Dette gælder også på græsarealerne omkring 
Bymuren.  
 
3. Katte skal, hvis de er løsgående, være øremærkede og neutraliserede, og hvis de er til 
gene for andre beboere, kan de forlanges holdt indendøre. 
4. Husdyrene skal være registreret. Ved registrering skal der for hunde vises gyldig 
forsikring og vaccinationsattest, for katte skal der vises vaccinations- og 
neutralisationsattest. 
 
5. Bebyggelsens arealer må ikke tilsvines af husdyrene, efterladenskaber skal straks 
fjernes af ejeren. Hundeposer kan afhentes gratis på ejendomskontoret. 
 
6. Dyrene må ikke genere ved hyppige og vedvarende støjen, eller på anden måde genere 
andre beboere. 
 
7. Politivedtægten og hundelovens regler skal overholdes. 
 
8. Overholdes ovenstående regler ikke, vil tilladelsen til husdyrhold kunne blive inddraget. 
 
9 Hvis tilladelsen ophæves som nævnt under punkt 8 er lejeren forpligtet til senest 14 
dage efter tilladelsens ophævelse, at sørge for at dyret fjernes.  
 
Der gøres opmærksom på, at overtrædelse af reglerne for husdyrhold betragtes 
som overtrædelse af afdelingens husorden. 
I henhold til lov om leje af almene boliger paragraf 90 stk. 7, 8 og 12 kan 
overtrædelse af ovenstående husordensregler medføre ophævelse af lejeaftalen.  
Ved gentagne overtrædelser af husordenen bringes sagen for beboerklagenævnet 
eller direkte til advokat med henblik på opsigelse af lejeaftalen. 
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Selskabslokalet Engvadgård 

 
Selskabslokalet er beliggende på Avedøre Tværvej 95 bag Bymuren 110. 
 
Huset indeholder: et stort fælleslokale med musikanlæg. Køkken med opvaskemaskine, 
køle- og fryseskab, stort svaleskab, to komfurer, med emhætter, kaffemaskine, elkedel, 
porcelæn, gryder og service til 45 personer. Opvaskemaskinen er forsynet med 
automatisk sæbedosering. Støvsuger og rengøringsvogn. 
 
Der er 2 lokaler på første sal. 
 
Der er 2 toiletter i stueplan og 2 på første sal. I garderoben på første sal er anbragt et 
puslebord. 

 

Desuden er der en stor have. Der er havemøbler i skunken på 1. sal. 
 
Der må maksimum opholde sig 50 personer i huset. Man må ikke overnatte i huset. 
 
Udlejning 
Udlejning af selskabslokalet sker fra ejendomskontoret i åbningstiden. Lokalet kan 
reserveres pr. telefon, men inden 5 dage fra reservationsdagen skal depositum være 
betalt og lejen forfalder senest en måned før udlejning. 
 
Beboere med lejekontrakt i Avedøre Nord kan leje lokalet. 
 
Lokalet skal efterlades i rengjort stand klar til næste lejer. Materialer til brug ved rengøring 
forefindes på det ene toilet i stueplan. Bliver rengøringen ikke godkendt, rengøres 
lokalerne af et firma og faktura modregnes depositummet. 
 
Priser 
Ved bestilling betales et depositum på 1.000 kroner. 
 
Selskabslokalet udlejes i hele weekender fra fredag kl. 10.00 til mandag kl. 08.00 med 
mindre andet er aftalt med ejendomskontoret. Prisen er 2.000 kroner. 
 
På hverdage koster lokalet 400,00 kroner og udlejes fra kl. 08.00 på lejedagen til kl. 08.00 
dagen efter. 
 
Der kan betales via Mobile Pay. 
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Oversigt over afdelingens personale 

På ejendomskontoret kan du træffe følgende personale: 

 
Ejendomsleder: Jan Poulsen 
Administrativ medarbejder: Annitta Sofia Berggreen 
Sagsbehandler: Merete Mader 
Ejendomsmester: Kenn Fahrenholtz 
Synsmedarbejder: Pia Østrup 
 
Desuden har Avedøre Nord følgende servicemedarbejdere på ejendomskontoret: 
 
Jim Albryn 
Ulla Madsen 
Bo Sørensen 
Daniel Feldfoss Frederiksen 
 
Servicemedarbejdere på udeområderne: 
 
Ejendomsmester: Per Kusk 
 
Poul Erik Petersen 
Khanh Hoang 
Henrik Jørgensen 
Johnny Lyhne 
Michael Lundborg 
Per Munk 
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Afdelingsbestyrelsens sammensætning 
 
Består pr. 15. september 2020 af: 
 
Formand: 
Bitten Dufour 
Mail: bvdufour@gmail.com 
 
Næstformand: 
Birthe Kofoed 
Gørtlerporrten 44 
 
Øvrige bestyrelsesmedlemmer: 
 
Johannes Pleidrup 
Blytækkerporten 38 
 
Joan Lerke Henriksen. 
Rebslagerporten 10B 

 
René Larsen 
Gørtlerporten 50 
 
Jan Lenander 
Blytækkerporten 9 
 
 
Suppleanter: 
 
Jette Dam 
Gørtleroprten 8 
 
Suzana Friborg 
Pottemagerporten 72

 
Morten Kallehauge 
Rebslagerporten 90 
 
 

 
Afdelingsbestyrelsens kontor: 
 
Bymuren 56, st, 
 
Referater m.v. kan findes på hjemmesiden: www.ek-avedorenord.dk under 
afdelingsbestyrelse. 
 
Spørgsmål stilles skriftligt. Du lægger blot en seddel i postkassen, så sørger 
afdelingsbestyrelsen for at behandle spørgsmålet ved førstkommende møde. 
 
 
Organisationsbestyrelsen i Avedøre Boligselskab 
Formand: 
Bitten Dufour 
Mail: Bvdufour@gmail.com 
 
 
Forretningsførerselskab KAB 
Formand: 
John Olsen 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.ek-avedorenord.dk/


 

 

Nyttige telefonnumre

Ejendomskontoret: 
Pottemagerporten 43 
2650 Hvidovre 
Tlf. nr. 36 34 36 79. 
E-mail: ek-avedorenord@kab-bolig.dk 
Hjemmeside: www.ek-avedorenord.dk 
 
Åbningstid, Personligt: 
Ma., tir., tors. og fredag fra kl. 8 – 9 
Onsdag fra kl. 16 – 18. 
Telefonisk henvendelse: 
Ma., tir., tors. og fredag fra kl. 9 – 10. 
 
 
Materialegården: 
Trædrejerporten 2 
Tlf. nr. 25 36 06 07 
http://www.ek-
avedorenord.dk/materielgaarden 
 
Genbrugsplads: 
Avedøre Tværvej 91 
 
Åbningstid: 
Onsdag fra kl. 16 – 18. 
1.4 – 30.9 Hver onsdag 
1.10 – 31.3 Onsdag i ulige uger. 
 
 
Hovedkontoret: 
KAB 
Vester Voldgade 17 
Tlf. nr. 33 63 10 00, 
E-mail: kab@kab-bolig.dk 
Hjemmeside: www.kab@kab-bolig.dk 
 

Avedøre Bibliotek og kulturhus: 
Bødkerporten 6A 
2650 Hvidovre 
Tlf. nr. 36 34 36 00. 
https://www.facebook.com/avedoerebibliotek
ogkulturhus 
https://www.hvidovrebib.dk/bibliotek/avedoer
e-bibliotek-og-kulturhus 

 
 
Kulturhuset Buqetten: 
Hjemmeside: 
www.buqetten.hvidovre.dk 
 
 
Avedøre Kirke 
Trædrejerporten 6 
Tlf.nr. 36 78 93 56 
www.avedoere-kirke.dk 
 
 
Avedøre Idrætscenter 
Trædrejerporten 1  
2650 Hvidovre  
Tlf. Nr. 3649 5141  
aic@hvidovre.dk 
 
 
  

 
 
På grund af Corona kan træffetider og 
telefontider være ændret. 
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1. oplag november 2020 

 

VAGTORDNING 

 
 
Afdelingen har ingen ansatte på vagt uden for arbejdstids ophør, men er 
uheldet ude, har vi indgået aftale med vores leverandører, 
 
Du kan kontakte dem når du oplever: 
 
 
 Svigt i vandforsyningen i større omfang. 
 
 Svigt i elforsyningen i større omfang. 
 
 Ved smadret rude med fare for vandindtrængen. 
 
 Ved indbrud og akut behov for reparation af dør eller lås. 
 
 Brud på vandledninger, hvor alvorlige følgeskader må anses for 

uundgåelige. 
 
 Opslæmning i kloakker/faldstammer, hvor alvorlige følgeskader må 

anses for uundgåelige. 
 
 

VVS & kloakker  Allan Villadsen  36 49 21 22 

Elektriker   Fugmann   36 15 05 15  

Glarmester   Glarmesterlauget  70 10 01 00 
Låsesmed   Jahn’s Låseservice 36 75 60 00 

Snedker    HM Træindustri  36 77 19 60 
 

 
Hvis du bestiller en håndværker over vagtordningen, skal du efterfølgende 
give ejendomskontoret besked enten over telefonsvarer, e-mail eller ved 
personlig henvendelse dagen efter tilkald. 
 
På forhånd tak. 
 


