
Velkommen til Ejerforeningen Universitetshaven Øst!  
 

Som ny beboer i en forening kan der opstå spørgsmål - og nedenstående er et forsøg på at besvare 

hyppige stillede spørgsmål fra en nytilflyttet beboer:  

 

1. Hvordan får man ændret navneskilt på dørtelefon efter indflytning?  

Send en mail til bestyrelsen på bestyrelsen@universitetshaven.dk og opgiv det ønskede navn til 

dørtelefon. Vi benytter efternavne i foreningen. Opdatering af navne i dørtelefoner sker ca. 1 gang 

om måneden. Navneskilt ved egen hoveddør og postkasse står man selv for. 

 

2. Hvordan får jeg lavet nye nøgler til opgangsdør. 

Kontakt Bestyrelsen, som står for bestilling af nøgler. Beboer betaler selv for nye nøgler. 

 

3. Hvem kontakter man vedr. nøglekort til egen dør og bestilling af ekstra nøgler ?  

Få at få lavet nye nøgler til egen dør skal du anvende et nøglekort, som er unikt for din lejlighed.  

Oplysningerne på dette kort skal gives til låsesmeden, for at nøglerne kan laves . 

Nøglekort overdrages fra ejer til ejer.  Mister du dit nøglekort bør du omgående få dine låse 

omkodet. For nye nøgler eller omkodning  kontakt Sanistål Sikring, tlf. 72278853, email: 

sikring@sanistaal.dk 

 

4. Hvem er Qvortrup?  

Qvortrup er vores ejendomsadministrator og kan kontaktes ved behov. Spørgsmål vedr. 

opkrævninger, betalinger mv. skriv venligst til Anni Sørensen og Ann Dellf Brinchmann. De kan 

begge kontaktes på administrator@universitetshaven.dk, da de dækker hinanden ved ferie mv.  

 

5. Hvor findes foreningens vedtægter og husorden?  

Der ligger gældende vedtægter og husorden på hjemmesiden: www.universitetshaven.dk  

 

6. Internetforbindelse?  

Hvilken internetudbyder man ønsker er op til den enkelte. Foreningen har dog lavet en god aftale 

med Dansk Kabel tv. Dansk kabel tv kan kontaktes  på telefon 36949494. Se også 

www.danskkabeltv.dk 

 

7. TV udbyder?  

Alle lejligheder er forbundet til Yousee hvor der kan vælges forskellige pakker. Foreningen har en 

rabataftale med selskabet, så vi betaler mindre end markedsprisen. Den aktuelle pris kan fås ved 

henvendelse til Yousee. Se mere på www.yousee.dk.  

 

8. Aflæsning af elmåler?  



Placering af elmåler er i kælderen ved opgangsdørene.  

 

9. Placering af vandmåler og fritliggende alarm der afgiver et bib ved lavt batteri ?  

Vandmålere er placeret i lejligheden. Den aktuelle placering afhænger af rumdelingen i den 

enkelte lejlighed, men måleren er typisk placeret bagved væggen og er dækket af et metaldæksel. 

Bemærk: ved siden af vandmåler SKAL der være placeret en fritliggende alarm. Alarmen reagerer 

på vand og alarmerer derfor ved vandskade i skakten. Alarmen er placeret bag væggen i alle 

badeværelser. Når den er ved at løbe tør for batteri, afgiver den et bib der indikerer at batteriet 

skal skiftes.  

 

10. Parkeringsmuligheder?  

Bemærk at der på hele brandvejen langs bygningen er 15 min. Parkering.  

Der er opført en parkeringskælder på foreningens grund og der eksisterer en parkeringsforening. 

Parkeringsforeningen er en andelsforening med i alt 96 andele/parkeringspladser. Andelsværdien 

andrager kr. 135.000 pr. andel. Ønsker du at anskaffe en P-plads så kontakt bestyrelsen på 

parkering@universitetshaven.dk eller se opslag i opgangene vedr. salg af parkeringsplads. 

 

11. Hvordan bliver man opdateret omkring foreningen og hvad der lige nu rører sig?  

Seneste nyheder fra bestyrelsen sendes ud på mail. Tilmeld dig derfor mailinglisten via 

foreningens hjemmeside www.universitetshaven.dk  

 

12. Skraldesug  

Tømmes hver onsdag. Bruges anlægget forkert, blokeres skakten, og det er uhyggelig dyrt at få 

det lavet.  

Der gælder følgende regler for brug af skraldesuget:  

Der udleveres sorte plastikposer, der SKAL benyttes. Posen skal kunne lukkes helt, og der skal 

bindes knude på, således affaldet ikke falder ud undervejs. 

:) Kun almindeligt husholdningsaffald. 

:) Pizzabakker :  Gør bakken våd, så kan den let krølles sammen og kommes i affaldspose.  

 :( Ingen glas og flasker  

:( Ingen aviser  

:( Intet farligt affald  

:( Intet elektronik-affald  

:( Intet byggeaffald  

:( Ingen store eller lange genstande, der kan sætte sig fast.  

 

13. Storskrald og farligt affald  

Der opstilles med jævne mellemrum en container til storskrald. Husk at den kun må fyldes til 

kanten og at elektronikaffald skal sættes ved siden af containeren . 



Der er i nr. 30 opstillet et miljøskab. På fronten af miljøskabet er anvisninger til hvad man må 

aflevere. Miljøaffaldet stilles af sikkerheds hensyn oven på skabet. Viceværten sætter med jævne 

mellem affaldet ind i skabet. 

:( Ingen byggeaffald i storskraldsrummet  

Byggeaffald Må man selv skille sig af med på genbrugspladsen.  

Nærmeste genbrugsplads 

http://www.amfor.dk/Genbrug/Find%20genbrugsplads/Vermlandsgade.aspx  

 

14. Glas, aviser, pap og batterier 

Der er glasbeholder, pap, hård plast, metal og aviscontainer i henholdsvis nr. 20 og 30.  

:) Pap, karton, papkasser (helt sammenfoldede)  

:( Ingen flamingo eller blød plastic  

:( Ingen pizzabakker 

:( Pizzabakker må IKKE kommes i papcontaineren, da renoveringsfolkene ikke vil tømme den, hvis 

der er blandet husholdningaffald i. Desuden tiltrækker det rotter!  

 

15. Byparken og gårdlaug 

Gårdlauget er en gruppe med repræsentanter fra Universitetshaven Øst, Vest og 

Andelsforeningen. 

Byparken foran er vores fælles grønne område. Vi beder om, at hunde holdes i snor i byparken. I 

byparken er en fælles gril samt borde og bænke som kan benyttes. Vi opfordrer til at man rydder 

pænt op og efterlader gril og borde i samme stand som man selv ønsker at modtage det. Ved gril 

står en spand som kun er til aske fra gril. Madaffald puttes i egnet pose og smides i 

affaldsskakten. Venligst undlad  at smide madaffald i skraldespandene i byparken da det både 

tiltrækker rotter og fugle.  Vi beder om at cykler kun parkeres i cykelstativer eller kælder og ikke 

op af facader på bygningen. 

Gårdlauget står også for snerydning .  

 

15. Andre spørgsmål?  

Spørg din nabo eller send en mail til bestyrelsen på bestyrelsen@universitetshaven.dk  
 

Velkommen til 

Med venlig hilsnen 

Bestyrelsen  

Ejerforeningen Universitetshaven Øst 2014 


