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Maj 2014. 
 
Beboermødet 2014 
Ordinært beboermøde afholdes mandag 
den 2. juni 2014 kl. 19,00 i Lundehussko-
lens Aula. 
 
Motionsrummet 
I kælderen under selskabslokalet på Tu-
borgvej nr. 171 er motionsrummet nu 
færdigt. Der vil være åbent hus onsdag 
den 7. maj kl. 19 til 20. Nøglebrik og nøg-
le kan hentes på kontoret mod et deposi-
tum på kr. 100,00. Et sæt pr. lejemål. 
 
Vaskerier 
Se opslag i vaskerierne og på hjemmesi-
den. 
 
Bolignet 
Nye kabler til vores TV og internet er ble-
vet trukket i kældrene og tidsplanen over-
holdes, se i øvrigt det omdelte materiale. 
 
Varmeforsyning fra Hofor 
Fra maj 2015 forventes Hofor at levere 
vores varme som vand i stedet for damp 
som nu. Vi skal derfor have ombygget vo-
res varmecentral på Keldsøvej og etable-
ret en ny central på Lersø Parkalle. Disse 
arbejder vil blive startet så snart som mu-
ligt. 
 
Varmt vand. 
Vores ejendomsfunktionærer er i øjeblik-
ket ved at udskifte dele i reguleringsventi-
ler, disse sidder i kældrene under hver 
lodret streng. 
Altså to ved hver opgang. 
 
Ved fraflytning 
Husk at fjerne køleskab, komfur og em-
hætte, disse ting kan ikke videregives til 
næste lejer. Hvis de står i lejemålet ved 
fraflytningssynet, vil de blive fjernet for je-
res regning. 
 
 

Strøm 
Det er for egen regning hvis man kontak-
ter et firma i weekenden. Er der proble-
mer skal man ringe til DONG. Se bagsi-
den. 
 
Duer på altanen. 
Det er lige nu at duerne gerne vil opholde 
sig på vores altaner, få dem væk hurtigt 
så de ikke bygger rede derude. Vilde duer 
sviner og problemet er at deres afføring 
er fuld af bakterier som vi mennesker kan 
blive meget syge af. Pas på at bruge 
handsker hvis du skal rengøre efter duer. 
 
Energihandlingsplan 
Vi har fået udarbejdet en oversigt over 
besparelser ved isolering af vores bolig-
blokke. Afdelingen er opført i en tid hvor 
man ikke tænkte på isolering, der er der-
for meget vi kan gøre for at spare på 
varmeregningen. Det vil være isolering i 
vægge, kælderloft, gavle med mere. 
Tilskud til disse arbejder vil blive søgt 
hos: Hofor, Kbh. kommune, AAB’s fonde 
samt Real Dania. 
 
Ny sportshal 
Københavns kommune har besluttet at 
bygge en ”multisportshal” mellem Em-
drupbadet og den nye kunstgræs fod-
boldbane på Lerså Parkalle. Adgang til 
hallen bliver primært fra den lille parke-
ringsplads ved Lundehus skolen på Lersø 
Parkalle.Det er ikke besluttet endnu, 
hvornår arbejdet går i gang. Måske bliver 
det denne sommer, måske først til næste 
år. 
Klubberne vil få mulighed for at dyrke 
mange forskellige former for boldspil. 
 


