Velkomst information til nye lejere

Velkommen til Kongshvileparken.
Til..........................................
Bestyrelsen vil gerne byde dig/jer velkommen til Kongshvileparken. Vi håber du/I vil blive glade for at bo
her. Du/I er altid velkommen til at kontakte et bestyrelsesmedlem, hvis I har spørgsmål eller forslag.
Bebyggelsen, som omfatter 154 boliger, er et alment boligbyggeri opført i 1953 af Arbejdernes Boligselskab
i Gladsaxe.
Beboerne har stor indflydelse på driften af boligafdelingen, og på afdelingsmødet (beboermøderne)
godkendes budgettet og regnskabet. Så deltag på afdelingsmøderne, hvor husordenen fastlægges, og der
tages stilling til lokale råderets bestemmelser. (Hvad du/I må ændre i jeres bolig).
Bestyrelsen vælges på afdelingsmøderne, som afholdes to gange årligt. På et afdelingsmøde har hver
husstand to stemmer, som vi håber du/I vil bruge.
Venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen
Alice Christiansen, Formand.
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Oversigt over materialer til orientering.
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
10.

Hæfte "Det skal jeg vide"
Hæfte "Det er min ret og det er min pligt"
Hæfte "Forbedringer og ændringer af boligen"
Hæfte " Vedligeholdelses regler"
Hæfte "Rammer for hvad jeg må bygge i min have"
Information om gasfyret.
Regler / informationer om selskabslokalet.
Lån af kano / Informationer.
Regler om kattehold.
Hæfte ”Det grønne område i Kongshvileparken

Kontakt til bestyrelsen og ejendomsfunktionærerne.
Kontoret er åbent: Mandag - fredag kl. 09:00 – 10:00 (vinter)
Mandag - fredag kl. 09:00 - 09.30 (sommer)
Tirsdag aften
kl. 16:30 – 17:30
Telefon: 45876153
Bestyrelse:

Kan træffes på kontoret den 3. tirsdag i mdr. mellem
18:00 og 18:30 (ikke juli og december)

Bestyrelsens mail: Kongshvileparken@gmail.com
Hjemmeside:

www.kongshvileparken.dk

SMS:

Tilmeld dig SMS besked service - kontakt ejendomsfunktionærerne.
SMS service giver besked om bl.a. vandafbrydelser, arrangementer mv.

