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Andelsboligforeningen Dahlerup
INFORMATION TIL NYE BEBOERE I DAHLERUP UNGDOMSBOLIGER
Velkommen i Dahlerups Ungdomsboliger. Her er nogle praktiske informationer omkring din bolig. Vi
håber, at du vil blive tilfreds med din lejlighed og fællesfaciliteterne.
Inspetør: Mikael Povlsen. Ejendomskontoret ligger i gården.
Inspektøren kan kontaktes i følgende tidsrum:
Mandag – torsdag: 07.00-16.00
Fredag:
07.00-13.00
Tlf. 51 23 45 12
E-mail: abdahlerup@webspeed.dk

AKUTTELEFON
I yderste nødstilfælde på hverdage mellem 16.00 og 07.00 og i weekends, skal der
ringes på: 23 64 45 12:
Alle defekter, der ikke umiddelbart kan udbedres af lejer selv, skal meldes til inspektøren, der så vil
beslutte, hvilke tiltag der skal foretages.
Nøgler: Til hver lejlighed hører 3 nøgler. De to er til eget brug, mens den tredje bliver opbevaret i
ejendommens nøgleboks. Nøglen i nøgleboksen vil kun blive anvendt i nødsituationer og altid med
ejendomsinspektørens eller et bestyrelsesmedlems tilstedeværelse. Ud over til boligen passer nøglen til
postkasse, gadedør, porten til gården, cykelkælder samt loft og kælder.
Vaskeriet: Vaskeriet er beliggende med adgang fra gården. Vaskechippen som hører til lejligheden giver
adgang. Vaskechip udleveres hos KKIK. Forbruget afregnes over huslejen.
Depotrum: Depotrum er beliggende enten på loftet eller i kælderen og er et bur med samme nummer som
lejligheden. Man skal selv sætte en hængelås på døren når det tages i brug.
El-forsyning, vand og varme: Strøm leveres af Ørsted, man skal melde sig til som aftager på tlf.: 7210 2030.
Vand- og varmeaflæsning foretages af Brunata som også udarbejder regnskab
KabelTV: Der kan bestilles tilslutning til den kollektive grundpakke og denne betales over huslejen.
Internet: Man er selv ansvarlig for etablering af internet og betaling sker individuelt.
Trapperumsdøren: Trapperumsdøren skal stå åben. En røgalarm vil udløse dørlukkeren. Sørg venligst for at
holde fællesentréen fri, da det er flugtvej i tilfælde af brand.
Husorden: Alle beboere opfordres til at sættes sig grundigt ind i husordnen for Dahlerup Ungdomsboliger.
Med venlig hilsen,
Bestyrelsen i A/B Dahlerup
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