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April 2013
Hjemmesiden
Sidste nyt om vores afdeling vil kunne ses på
vores nye hjemmeside:
www.aab37.dk
og har du kommentarer til den så send en
mail til:
webmaster@aab37.dk

Nyheder om afdelingen
Der er opsat et skab på væggen ved kon-
toret, her vil nyheder også blive meddelt.

Parkering
Der vil være fri parkering fra kl. 17 til kl. 7.
Samt i weekender og på helligdage.
Parkering i området vil fremover blive kontrol-
leret af Q-Park. En parkerings tilladelse til
hvert lejemål, kan afhentes på kontoret når
ordningen er etableret. En tidsbegrænset til-
ladelse, til gæsteparkering, kan ligeledes af-
hentes på kontoret. Vi har allerede mange bi-
ler i området som ikke tilhører vores beboere
og vi forventer at problemet vil blive meget
stort fremover.

Fugt i lejligheden
Husk at åbne vinduerne og lufte ud med gen-
nemtræk i 5. minutter, 2 gange dagligt. Ud-
luftningskanalerne i køkken og bad må ikke
være tillukket, og kanalerne i vinduerne bør
heller ikke lukkes i. Dette burde afhjælpe fugt
gener, men husk også at skabe og reoler ikke
må stilles tæt op ad en ydervæg, luften skal
kunne cirkulere ellers kan der opstå proble-
mer med sorte pletter på væggen. Disse plet-
ter kan let fjernes med RODALON.

Cykel parkering
På Ramløsevej og Mårumvej fylder cykler
meget på fortovet, det betyder at snerydning
og fejning af fortovet bliver besværlig gjort.
Cykler bør stå i et cykelstativ eller i cykelkæl-
deren. Der vil blive lagt fliser og opsat cykel-
stativ ud for alle 5 blokke, der skal fjernes no-
get jord, så i en kortere periode vil der være
parkering s forbud i forbindelse med dette ar-
bejde.
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Oversigt over bloknumre:
Gribskovvej, blok 1 til 4
Mårumvej, blok 5
Ramløsevej, blok 6 til 9
Strødamvej, blok 10 til 12
Fruebjergvej blok 13 til 14
Lersø Parkalle, blok 15 til 20

Tuborgvej 171
Det er nu lykkedes os at få udlejet lokalet ved
siden af vores selskabslokale der er nu åbnet
en cykelforretning.

Lersø ParkaIIe 173
Forretningen (tidligere Brun og lækker) er le-
jet ud til en frisør. Dejligt at begge vore tom-
me erhvervslokaler nu er udlejet.

Nøglebrikker
Der kan være systemmæssige problemer
med brikkerne. Hvis brikkerne ikke fungerer
så kan de ændres på kontoret, men pas på
nøglebrikkerne kan ikke tåle at komme tæt
på magneter, mobiltelefoner, micro ovne
m.m. det vil påvirke chippen i brikken som så
ikke virker mere.

TV kanaler
Tirsdag den 9. april lukker YouSee for de di-
gitale MPEG2 kanaler. Er du i tvivl om hvor-
vidt du kan modtage HD-kanaler på dine tv så
tag TV-testen på: www.yousee.dkltv-testen
Læs i øvrigt YouSee nyhedsservice nr. 4-
marts 2013 på vores hjemmeside:
www.aab37.dk/blandetITV.html

Selskabslokalet
Fremvisning vil være de 1.mandag i måne-
den: den B.april, 6.maj og 3.juni.

HUSK
Beboermøde
Husk det er torsdag den 6.juni 2013. Indkal-
delse vil senere blive omdelt til alle husstande
Mødet afholdes i Lundehusskolens Aula.
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HÆNGES OP

Telefonnumre til akutte tilfælde af vandskade mv.

Håndværkerne må kun tilkaldes til akutte ting, som ikke kan
vente til normal arbejdsdag. Et nødopkald er kun til vandskade,
ved utætte radiatorer og vandrør, samt til brandskade og til-
stoppet toilet. Nødopkald til El, hvis problemet ikke kan vente.
Opkald om andre ting vil blive afvist og man henvises til at
kontakte ejendomskontoret.

Tilstoppet toilet:
(faldstamme)

Tlf. 24 24 87 87

VVS: Tlf. 24 24 87 87
(stoppet køkkenvask og afløb i badeværelse er ikke AKUT)

Elektriker: Tlf. 39 27 27 18

Belysningsvæsenet: Tlf. 33 12 20 20

Bellahøj Politi: Tlf. 33 14 14 48

TDC fejl melding: Tlf. 80 80 40 SO

Falck: Tlf. 70 10 20 30
(indbrud samt glas-, vand-, brand- og stormskader)

Ejendomskontoret Tlf. 39 20 28 39


