www.gentoftehus.dk

WWW.GENTOFTEHUS.DK
På WWW.GENTOFTEHUS.DK finder du vores vedtægter og øvrige retningslinjer.
Vi er også på Facebook

VELKOMMEN TIL GENTOFTEHUS

TV ANTENNEFORHOLD
Har du problemer eller spørgsmål i forhold til TV antenneforholdene i Gentoftehus,
så kontakt bestyrelsesmedlem:
● Arne Thorbjørn Christensen på arne@gentoftehus.dk

BEBOERLOKALET
Vi har et fint beboerlokale med plads til max. 40 personer.
● Beboerlokalet finder du/I, i kælderen mellem opgang E og F.
Nøgle udleveres i forbindelse med leje af lokalet.
● Ønsker du/I at leje beboerlokalet til et privat arrangement bedes du/I kontakte
Eva Juhl i opgang 56C, 2.tv.

GUIDE TIL NYE BEBOERE

Vi håber du/I bliver lige så glad(e) for at bo i Gentoftehus, som vi andre er.
Har du yderligere spørgsmål så kontakt bestyrelsen@gentoftehus.dk.
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VELKOMMEN TIL GENTOFTEHUS
Vi har samlet de vigtigste punkter i denne lille folder. Du kan læse dig til resten blandt
de dokumenter, du har modtaget i forbindelse med dit køb.
Vores administrator er Skovgaard Alsig. På SKOVGAARDALSIG.DK finder du vores beboerweb.
For adgang til beboerweb kontakt Rita Adelhøj, mail: RA@skovgaardalsig.dk.
På beboerweb finder du bl.a. vedtægter, referater fra generalforsamling etc.

HÅNDVÆRKERE
Gentoftehus har aftaler med håndværkere, som vi anbefaler, at du/I benytter.
Ønsker du/I at benytte egne håndværkere, skal disse godkendes af bestyrelsen
inden arbejdet påbegyndes.
På www.gentoftehus.dk, kan du/I se hvilke håndværkere vi anbefaler.
Opstår der problemer i din lejlighed, som vedrører f.eks ejendommens vandrør
(lavt vandtryk, ingen varmt/koldt vand etc.), så skriv til bestyrelsen@gentoftehus.dk.

HAVEUDVALG
Gentoftehus har et haveudvalg, der passer vores fælles have så fint og på frivillig basis.
Haveudvalget har brug for hjælp i haven - specielt:

BESTYRELSEN - MAILS TIL BESTYRELSEN:
bestyrelsen@gentoftehus.dk

● Når havemøblerne skal tages ud af skuret og stilles op i haven - den weekend vi går 		
på sommertid.
● Når havemøblerne skal stilles tilbage i skuret - den weekend vi går på vintertid.

Tag altid fat i bestyrelsen:
● Inden du/I går i gang med renovering af dit/jeres badeværelse og eller køkken,
da der er visse retningslinjer, der skal overholdes mht. bl.a. VVS-arbejde.

Kontaktperson i Haveudvalget: Bodil Kruse, Opgang 56C, 4. tv.

● Inden du/I går i gang med en totalrenovering af din/jeres lejlighed, bør du/I nærstudere vores
vedtægter, som du/I altid kan finde på beboerweb.

LOFTER, KÆLDRE, GÅRDEN OG HAVEN

● Bestyrelsen skal altid informeres på forhånd, såfremt du/I laver køkken og bad renoveringer,
samt planlægger større omfattende arbejde i din/jeres lejlighed.
● Bestyrelsen varetager også funktionen som husdyrudvalg.

VIGTIG INFO:
Forandringer i lejlighederne, ref. vedtægterne:
● § 11. Andelshaverne er berettiget til at foretage forandringer i lejligheden.
● Stk. 2. Inden forandringen udføres, skal den anmeldes til bestyrelsen.
Arbejder, der kræver byggetilladelse, kan ikke iværksættes, før byggetilladelsen har været
forevist bestyrelsen.

● Du/I er blevet tildelt et loftsrum - brug det og ikke gangarealet på loftet.
● Husk at du/I kan skrive dig/jer op til leje af 1 stk. kælderrum og p-plads i
gården hos Skovgaard Alsig - mail til Rita Adelhøj, ra@skovgaardalsig.dk.
● Du/I må gerne parkere i gården - kortvarigt hvis du/I skal af- eller pålæsse.
● Dine/jeres gæster må ikke parkere i gården.
● Haven er hyggelig. Nyd den, men ryd op efter dig/jer når du/I går.
● Grillen er til fri afbenyttelse, rengør den efter brug og læg dækkenet på.
● Slå parasollen ned, hvis du/I har brugt den.
● Sæt borde, bænke og stole på plads.

● Stk. 3. Alle VVS-arbejder vedrørende installationer i og ved badeværelse samt køkken,
skal udføres af en af bestyrelsen godkendt autoriseret VVS-mester.
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