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Hjemmeside
Så har AAB afd. 37 fået ny hjemmeside:
www.aab37.dk .
Her vil al information fra bl.a. bestyrelsen
fremover kunne læses. Vi vil også stadig sæt-
te besked på indgangsdøren til opgangen når
der er en vigtig besked.
Vi kan desværre ikke få repareret vores INFO
kanal til TV, systemet er for gammelt, så vi
må lade den service udgå. I fremtiden vil 37-
posten derfor udkomme oftere, med den in-
formation som tidligere blev meddelt på TV.
Sidste nyheder vil kunne ses på vores hjem-
meside.

Har du kommentarer eller gode ideer, så
send en mail til: webmaster@aab37.dk.

Beboermøde
Nu hvor vi tager den nye kalender for 2013 i
brug, så husk at notere datoen for det næste
beboermøde, det bliver torsdag den 6.juni
2013. Mødet afholdes som sædvanligt i Lun-
dehusskolens Aula.

Ejendomskontoret
På opfordring fra mange beboere er der
nye åbningstider fra 1. februar 2013:

Kontoret har åbent mandag til fredag:
Telefontid 8.00.- 8.30
Personlig henvendelse 8.30 - 9.00

Samt tirsdag og torsdag:
Personlig henvendelse 10.00 - 10.30

Aftenåbent hos bestyrelsen
Torsdag aften kl. 18.30 -19.30.

I januar: 3.1.2013 og 17.1.2013
I februar: 7.2.2013 og 21.2.2013
I marts: 7.3.2013 og 21.3.2013
Det er her man kan leje selskabs- og fød-
selsdagslokalet samt gæstelejligheden.

Fremvisning af selskabslokalet
Den 1. mandag i måneden vil blive:
7. januar, 4. februar, 4. marts og 8.april

Storskralds plads
Køkkenaffald må ikke henkastes her, det til-
trækker rotter.
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Barnevogne og klapvogne
Disse må ikke stå i cykelkælderen, der har
været sat ild til dyneme i en barnevogn i kæl-
deren, så hvis du ikke har plads i dit eget
kælderrum, så henvend dig på kontoret for at
få adgang til et barnevognsrum.

Ramløsevej
Vejen vil blive ensrettet fra Keldsøvej mod
Strødamvej, de andre veje i området ændres
ikke. Vi har set os nødsaget til at sætte dette i
værk på grund af stigende trafik på vejen.

Trafik og parkering
Der forhandles også med Q-Park til regule-
ring af parkeringen i området, vi har mange
biler "udefra" der optager pladser hos os.
Fra om aftenen kl. 18 til om morgenen kl. 6,
samt weekend og helligdage vil der stadig
være fri parkering.

Kælderdøre og opgangsdøre
Der bliver stadig festet i kældergangene i
nogle af vores blokke, derfor vil der i foråret
blive isat nye låse hvor man skal bruge nøg-
lebrikken i stedet for en nøgle. Det kan så af-
læses hvilken lejlighed nøglebrikken tilhører
og på hvilket tidspunkt brikken er anvendt.

Husk at gemme bagsiden med
telefonnumre til nødopkald.
Det er kun disse håndværkere der må kon-
taktes. Anvendes andre håndværkere er
det for egen regning.

Kontorets telefon: 39202839
Hjemmeside: www.aab37.dk



"37 -POSTEN"
Januar 2013 side 2

Boligfore nilngen

Afdeling 37

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

WS: 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 1448

TDC fejl melding: Tlf. 80 80 40 50

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

Ejendomskontoret Tlf. 39 20 28 39


