Andelsboligforeningen Vanløsegaard
Jernbane Allé 92, st. th.
DK-2720 Vanløse

Telefon 3874 4852
Telefax 3879 2734

Se.nr. 43076019
Matr.nr. 2495

29-08-2012
Hjemmeside: www.vg.dk
BBR.nr. 28552-9

Information til andelshavere, august 2012
Salgsinformation
I øjeblikket kan der gå 6-8 uger fra bestyrelsen modtager vurderingen fra Niras indtil en fremvisning
kan finde sted. For tiden ryger de fleste lejligheder efter fremvisningen videre til en ejendomsmægler.
Derfor kan det være på sin plads at minde om at prisen ved fremvisningen er vejledende og at
andelshavere på venteliste kan komme med et bud, så det undgås at salget trækker i langdrag og at
der pådrages omkostninger til ejendomsmægler.

YouSee
I forlængelse af det omsendte infoark om YouSee, skal det præciseres, at YouSee begynder at sende i
samme øjeblik de overtager fra Dansk Bredbånd (altså 1.12). Derefter er det ikke Dansk Bredbånd, der
har retten til at udbyde via antenne-/coaxialstikkene, og den enkelte andelshaver behøver således ikke
opsige sit ’antenne/coaxial’ abonnement.

Interessedag 15. september
Der er opsat nærmere information fra miljøudvalget i alle opgange. Vi ses!

Termovindueregistrering
Husk at hvis man får udskiftet sine vinduer, skal det meldes til bestyrelsen, så der sker en korrekt
beregning af ens varmebidrag.

Storskrald / Affald
Affald skal altid placeres i de dertil indrettede containere, uanset om det er aviser, glas eller sofaer! Vi
har to store hvide containere til stort brændbart affald, én i hver ende af gården – hoveddørsnøglen
passer i hængelåsene på containerne. Sofaer skal skilles helt ad og alle dele skal i containeren. Det der
kommes ned i containeren skal fylde så lidt som muligt, så flere andelshavere kan komme af med
deres affald, pr tømning.
Der må ikke henstilles noget foran eller ved siden af containeren, da den ellers ikke vil blive tømt.
Chaufføren må ikke flytte rundt på affald udenfor containeren. Vi betaler selv de ekstraordinære
udgifter hver gang at de ansatte fra vores viceværtfirma skal bruge tid på at flytte diverse genstande
væk fra containerens front. Og pt bruger viceværtfirmaet meget tid på at skille gamle sofaer, reoler,
køkkenellementer m.m. ad, som folk bare stiller ved containeren.
Vaskemaskine, køleskabe, m.m. skal man som andelshaver selv bortskaffe.
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Generel information om affald (f..eks. typer) i Københavns Kommune kan man læse om på
http://www.kk.dk/ Affald
Hvis man har en smartphone kan man downloade app’en Mit Affald (www.mitaffald.dk), så har man
altid en AffaldsABC med hånden, hvis man bliver i tvivl om hvor den gamle kaffemaskine eller
træmøblerne på over en meter skal smides ud henne (dvs, hvilken type affald det er):

Fra www.kk.dk/Borger/Miljoe/Affald/Affaldsordninger.aspx:

Fra App’en Mit Affald:

Generelt
Nøgle og skilte skal fremover betales kontant af andelshaver ved bestilling. Priserne er 240 kroner pr
nøgle og 300 kroner for et sæt skilte.
Bestyrelsen har træffetid hver anden tirsdag i lige uger mellem kl. 18-19 på ejendomskontoret. På
hjemmesiden www.vg.dk kan du se træffetider, vedtægter osv.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

