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Kære beboere 
 
 
 
 
 
 
Nye vaskereservationer og nummererede pulterrum 
 
Endelig sker der noget med mulighed for reservation af vasketid. 
 
Siden foreningens stiftelse i 2005 har der været gjort flere ihærdige forsøg på, at få styr på 
ejendommens pulterrum i kælder og på loft og ikke mindst en mere kontrolleret adgang til vaskerierne, 
hvor der de seneste år nærmest har hersket anarki i reservation af vasketid. 
 
De fleste brugere af foreningens vaskerier har sandsynligvis allerede bemærket, at der er monteret nye 
vaske-tids-reservationstavler inde i vaskerierne, hvortil er modtaget et passende antal vaske-
reservations låse. 
 
Den unikke mulighed for at få registreret hvilke, reservationslås der er udleveret til den enkelte beboelse, 
vil også blive udnyttet til opsamling af andre gamle hængepartier, så som kontaktoplysninger, 
navneskilte og pulterrum. 
 
Samtlige pulterrum i kælder og på lofter er blevet nummereret med nye entydige numre. Ved montering 
af numre er registret hvilke pulterrum der pt. står tomme eller er uden lås. Det betyder, at ved 
udlevering af vaskelås skal den enkelte andelshaver samtidig oplyse, hvilket nyt nummer der er påsat 
de(t) pulterrum du har rådighed over. 
 
I forbindelse med den personlige udlevering, vil opdatering af kontaktoplysninger med telefonnr. og 
mailadresse blive noteret. Nye navneskilte til opgangsdøre og postkasser vil blive udskrevet således, at 
der igen kan blive en ensartet skiltning i opgangene og på postkasser, med rigtige navneoplysninger. 
 
Ombytning og opdatering vil blive igangsat efter sommerferien 2017 – medio august - hvor ny vaskelås 
vil blive udleveret ved personlig henvendelse i bestyrelseslokalet – mod kvittering for modtagelse af 
vaskelås, og ajourføring af kontaktoplysninger herunder navneskilte. 
 
Nærmere besked om udleveringstidspunkter (kontortid) vil blive fremsendt i løbet af juli måned, og 
offentliggjort på foreningens hjemmeside. 
 
Planen er, at fra 1. september 2017 tages de nye vaskereservationstavler i brug og de gamle vaske 
reservationstavler nedtages. Adgang til vaskerier og tørrerum vil blive begrænset, så det alene bliver 
beboere med vaskereservationslås der vil få adgang til vaskerier og tørrerum. Dette sker ved spærring af 
ILOQ nøgler. 
 
Mister du nøgle til din reservationslås vil der p.t. blive opkrævet et beløb på 500 kr. for en ny lås, hvilket 
også vil være gældende ved manglende nøgler ved fraflytning. 
 
I øvrigt er du velkommen til allerede nu at sende mail med oplysninger om dine kontaktoplysninger; 
Mailadresse, Navne til dørskilte, nye numre på pulterrum til bestyrelsen. De få beboere hvor foreningen 
ikke har mailadresse vil modtage denne orientering på papir, og bedes venligst sende de ønskede 
oplysninger til email@ab-glasgaarden.dk. 
 
Skulle du have spørgsmål eller forslag til igangværende proces, så er du velkommen til at skrive til 
bestyrelsen. 
 
På forhånd tak for hjælpen og jeres tålmodighed og God sommer. 
 
Med venlig hilsen 
AB Glasgården 
Bestyrelsen 

København NV den 20. juni 2017 


