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Introduktion
Velkommen
Kære andelshaver, hjertelig velkommen som beboer i andelsboligforeningen Karen Blixen
Parken!

Læs venligst denne håndbog grundigt igennem. Det vil give dig en god beskrivelse af,
hvordan tingene fungerer i vores forening - og vil forhåbentlig kunne spare dig for
frustrationer i fremtiden.
Du er også velkommen til at bidrage til håndbogen! Kontakt endelig bestyrelsen, hvis du har
noget, du vil dele med andre beboere, eller hvis du har fundet fejl og forældet information.
Du kan med fordel bruge forenigens hjemmeside www.kbparken.dk til rigtigt mange
praktiske ting, og det er en god idé at oprette en brugerprofil hurtigst mulig.

Foreningen
Andelsboligforeningen, der blev stiftet den 19. februar 2003, består af 64 lejligheder fordelt
på Rued Langgaards Vej 9-15. Selve bygningen er tegnet af Vilhelm Lauritzens tegnestue
(bl.a. Københavns Lufthavn, Radiohuset, DR-Byens Helhedsplan samt Terminal 3) og stod
indflytningsklar i 2004. Andelshaverne var dermed blandt de første beboere, som flyttede til
Ørestaden og er fortsat med til at præge den nye bydel.
Karen Blixen Parken ligger i den nordligste del af Ørestaden og grænser op til de gamle
københavnerkvarterer Islands Brygge og Sundbyvester. Samtidig er foreningen nabo til
Amager Fælled, Grønjordssøen samt Kalvebod Brygge, hvilket gør bydelen til Københavns
grønneste.
Andelsforeningen er aktiv hvad angår at skabe en attraktiv og sammenhængende bydel. Vi
er medlem af Grundejerforeningen Ørestad Universitetskvarteret og Grundejerforeningen
Karen Blixen Parken. Gennem disse er vi også medlem af Ørestad Vandlaug, som sørger
for vandet i kanalerne i Ørestad.
Andelsboligforeningen er også medlem af Ørestad Nord Gruppen, som arbejder for at skabe
mere byliv og bedre muligheder for udfoldelse i de ellers helt nye og snorlige miljøer i
Ørestad Nord. Blandt andet har Ørestad Nord i samarbejde med bl.a. HAY opsat nye
siddemøbler langs Universitetskanalen for at skabe liv omkring vandet.
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Denne håndbog er lavet af bestyrelsen for at hjælpe dig med de relevante informationer,
som du sikkert får brug for som nyt medlem i foreningen. Håndbogen er et levende
dokument og bliver løbende opdateret af bestyrelsen og andre andelshavere, så det kan
godt betale sig at tjekke for opdateringer ind i mellem. Den seneste udgave kan altid hentes
som PDF på h
 ttp://www.kbparken.dk/beboer/.

Naboskabet med bl.a. universiteterne (Københavns Universitet Amager, IT-Universitetet),
DR-Byen og Tietgenskollegiet har også ført til en række kulturelle arrangementer langs
kanalen såsom koncerter ved Copenhagen Jazzfestival, Lysfestival samt dansende
luftakrobater på husmurene.

Vedtægter og husorden
De aktuelle vedtægter og vores husorden kan altid findes på foreningens hjemmeside eller
fås som udskrift ved at kontakte bestyrelsen eller administrator. Denne håndbog kan
indeholde uddrag fra husordenen og vedtægter, men det er altid dokumenterne hos
administrator, som har den højeste prioritet.

Bestyrelsen

Respekter venligst bestyrelsesmedlemmernes fritid ved kun at tage personlig kontakt ved
større spørgsmål, der ikke kan vente. Send i stedet en e-mail til bestyrelsen@kbparken.dk
eller læg et brev i vores postkasse i opgang nr. 11.
På foreningens hjemmeside kan man altid se navne på de valgte bestyrelsesmedlemmer.

Administrator
Foreningens administrator er Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S, og kan
kontaktes på følgende adresse:
Store Kongensgade 24B
1264 København K
Telefon 33 13 78 00
Email swe@swe.dk
Administrator kan også hjælpe beboere med mange praktiske ting som fx spørgsmål om
varmeregnskaber eller overdragelse af lejligheder.

Side 5 af 25

Penneo dokumentnøgle: 3GAKE-D7WQB-O3DDT-QOYDE-1PLSE-QYYEP

Bestyrelsen består af frivillige og ulønnede beboere, som varetager foreningens interesser.
Arbejdet består bl.a. i at overvåge og forvalte foreningens økonomi, sikre ejendommens
stand samt håndterer diverse beboer- og nabohenvendelser.

Lejligheden
Indflytning og indretning
Ved ind- og fraflytning er det desværre ikke muligt at parkere flyttebilen direkte udenfor
hovedindgangsdøren. Det er fordi selve passagen mellem bygningen og
cykelskur/parkeringspladsen er lukket af 2 bomme, da det er en brandvej. Bestyrelsen og
brandvæsnet har nøglen til bommerne, så de i tilfælde af brand kan åbne for passagen.
Udover, at passagen altså er en brandvej, ville fliserne på sigt ikke kunne holde til tunge
flyttebiler og derfor skal man bruge parkeringspladsen ved ind- og fraflytning.
Det er tilladt at bore og banke i betonvæggene i følgende tidsrum: Hverdage: 07.00 – 19.00,
weekender og helligdage: 10.00 – 18.00. Det samme gælder andre aktiviteter, som medfører
støj.
Vi anbefaler, at du bruger foreningens borehammer frem for en almindelig slagboremaskine
– den er meget mere effektiv og støjer mindre. Du kan bestille borehammeren med bor på
hjemmesiden.
Du kan støde på installationer, når du borer i væggene! Installationerne er typisk trukket
lodret fra synlige udtag, men kabler og rør kan også være trukket vandret eller diagonalt. Det
er derfor en god idé at tjekke – hvis muligt - hvad der er på den anden side af væggen, inden
du borer, sømmer eller skruer.
VIGTIGT: Borer du i vægge mod badeværelset, skal du være ekstra forsigtig. Væggene er
meget tynde og indeholder blandt andet vandrør, som kan være ført oppefra såvel som
nedefra til tapstedet.
Vær ekstra opmærksom, hvis du bor i en af følgende lejligheder:
●
●
●
●

Rued Langgaards Vej 9, st. tv.
Rued Langgaards Vej 11, st. tv.
Rued Langgaards Vej 13, st. tv.
Rued Langgaards Vej 15, st. tv.

Her er væggen i entréen ud mod affaldsskakten en gipspladevæg, hvor hulrummet er opfyldt
med tørt sand. Derfor må der ikke bores, skrues, sømmes eller på anden måde ske
gennembrydning af gipspladen.

Husholdningsaffald
Almindeligt husholdningsaffald smides i skakten i opgangen. Der er indkast til affaldsskakten
på hver etage. Specialgreb til skaktlåge er udleveret til hver bolig. Brug venligst kun de sorte
poser, som du får udleveret i din postkasse en gang om måneden. Husk, at:
●

Affaldet SKAL afleveres i en plasticpose (sorte skaktpose)
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Når du skal bore og banke

●
●

Poserne SKAL lukkes forsvarligt med knude/bånd/andet
Glas, flasker, pizza-pap m.m. må IKKE bortskaffes i affaldsskakten

Risikoen for stop med deraf følgende store gener og omkostninger for os alle er stor, hvis
man bruger de almindelige skarnposer, der ofte er alt for store til affaldsskakterne.
Bruger du anden emballage som f.eks. bæreposer, eller er affaldet er for stor til skakten, vil
vi bede dig smide det direkte i containeren i skralderummet, som ligger ud til kanalen. Din
nøglebrik passer til døren.
Container til storskrald bestilles af bestyrelsen, læs mere i sektionen S
 torskrald.

Nøglesystem
Alle nøgler og låse serviceres af Farum Låseservice, Hestetangsvej 48. 3520 Farum. Tlf. 44
 ww.farumlaase.dk
99 99 99. E-mail: mail@farumlaase.dk, web: w
Man kan bestille ekstra nøgler til sin lejlighed ved at udfylde formularen på hjemmesiden.
Ved bestillingen skal angives L-nr. samt beboerens telefonnummer og/eller e-mail adresse.
Ved enhver bestilling tager Farum Låseservice så kontakt til beboeren for at være sikker på,
at det er det rigtige, der bestilles, samt aftaler med beboeren, hvordan nøglerne skal
afleveres.
Aflevering af nøglerne kan ske på tre måder for at undgå, at der bestilles nøgler under falsk
navn:
1. Anbefalet brev, hvor modtageren kvitterer.
2. Personlig aflevering af nøglerne på adressen af Farum Låseservice.
3. Personlig aflevering af nøglerne ude i byen af Farum Låseservice. Ved aflevering af
nøglerne ude i byen forlanger Farum Låseservice at se billedlegitimation samt en
nøgle svarende til den, der er blevet bestilt.
Vejledende pris (01.04.2013) pr. nøgle: 181 kr. Hertil kommer leveringsomkostninger på ca.
99 kr pr. levering uanset antal af nøgler. Bemærk venligst, at priserne er vejledne. Hvis du
ønsker nøjagtige priser, bedes du venligst kontakte Farum Låseservice.
Farum Låseservice foretager ligeledes andre låsearbejder for beboerne i A/B Karen Blixen
Parken. Fx skift af cylinder i hoveddør, hvis døren skal kunne låses med nøgle indefra af
hensyn til børn. Her er prisen er mellem 800-1500 kr. afhængigt af låsetype. Kontakt venligst
Farum Låseservice omkring dette.
Du må ikke installere ekstra låse eller dørspion i din indgangsdør uden bestyrelsens
godkendelse, da det kan gå ud over dørens brandsikkerhed. Kontakt venligst bestyrelsen,
hvis du har behov for ekstra låse eller overvejer dørspion.
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Lejlighedsnøgler

Opgangsnøgler
Hvis du ønskes en nøglebrik til de fælles døre i foreningen, kan du rekvirere den hos
bestyrelsen. Prisen er 98 kr. pr. nøglebrik, og den betales via boligafgiftopkrævningen.
Husk, at bortkomne nøglebrikker straks skal meldes til bestyrelsen, så vi kan spærre dem i
vores system. Der er intet gebyr på spærring, så vent ikke, indtil din tabte nøglebrik først er
blevet misbrugt!

Dørtelefon
Dørtelefonen skal benyttes korrekt. Beboerne må således ikke lukke nogen ind i
ejendommen, før de har sikret sig, at den besøgende har ærinde hos beboeren selv. Alle
andre skal afvises. Personer uden ærinde har ikke adgang til bygningen, og ingen
uvedkommende har behov for at blive lukket ind.

Gruppetavle
Gruppetavlen med automatsikringer er placeret inde i lejligheden. Elmåleren er placeret i
kælderen, så den kan aflæses af elselskabets personale.
Gruppetavlen indeholder en fejlstrømsafbryder (HPFI) til beskyttelse imod farlig fejlstrøm.
Automatsikringer beskytter installationen og dig imod, at der sker en overbelastning eller
kortslutning. Tekster på tavlen angiver grupperne.

Husk, at man skal afprøve HPFI-afbryderen mindst én gang om året ved at trykke på
Test-knappen. Udkobler HPFI-afbryderen ikke, kontaktes aut. el-installatør. Husk at sætte
HPFI-afbryderen på stilling 1 efter testen.
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Elinstallationer

Elmåleren
Elmåleren finder du i skabet i kælderen, som er placeret under højre-siden af opgangen. Alle
målere er markeret med lejlighedsnumre. Husk at lukke og låse lågen, når du har aflæst
måleren.
Beboere i venstre-siden i opgang nr. 9 har også en bi-måler, som er placeret i depotrummet
på trappen. Dette depotrum er forsynet med el fra lejligheden i højre-siden, og derfor
foretager bestyrelsen kontrolaflæsninger af bi-målere ca. hver andet år.

VVS-installationer
Teknikskab

I tilfælde af utætheder på vandinstallation lukkes afspærringsventil for vand, og bestyrelsen
kontaktes. I tilfælde af utætheder på varmeinstallation lukkes afspærringsventiler for varme,
og bestyrelsen kontaktes.
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VVS-installation i teknikskab findes bag glashyldeskabet i badeværelset. Åbn lågen, fjern
hylder og hyldebærere og træk bagbeklædning ud.

Lukkeventiler
Der sidder mindre lukkeventiler på rørene lige før blandingsbatterier. Dvs. at hvis du blot skal
have et ny brusearmatur eller en ny vandhane, så behøver du ikke at slukke for vandet i hele
lejligheden, men kun for de enkelte rør.
Der er ekstra ventiler følgende steder:
● under vasken i køkkenet (varmt, koldt, opvaskemaskine)
● under vasken på badeværelset (varmt, koldt)
● i brusenichen (varmt, koldt)
● i teknikskabet (WC-cisterne)
● bagved vaskesøjlen (vaskemaskine)
Vedligeholdelse samt udskiftning af disse ventiler påhviler andelshaveren.

Blandingsbatteri
Oplever du, at vandtrykket er faldet i vandhanerne, vil det i de fleste tilfælde skyldes
tilstoppede perlatorer eller filtre ved blandingsbatteriet.
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Har du spørgsmål vedrørende aflæsning af målere, vand- og varmeregnskab, er du
velkommen til at stille spørgsmål på hjemmesidens forum eller skrive til bestyrelsen.

Perlatoren (som også hedder luftblander) sidder på enden af vandhanen. Den kan skrues af
og afkalkes efter behov.
Det er vigtigt at afkalke toiletcisternen jævnligt for at undgå, at vandet i toilettet løber – du
kan selv gøre dette eller få en VVS’er til det.

Glasskærmvæg ved bruseniche
Skal tørres af med gummiskraber.

Vandlås i bruseniche
Sørg altid for, at der er vand i vandlåsen. Ellers kan du opleve afløbs-lugt i lejligheden.
Vejledning til rengøring er forklaret på det nedenstående billede.
1.
2.
3.
4.

Afmonter 2 skruer i hjørnerne af risten og fjern risten
Afmonter vandlåsen ved at tage fat i håndtaget og træk lige op
Skyl og rengør vandlåsen
Montér vandlåsen tilbage

Afløbet renses efter behov, mindst to gange om året.
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WC-cisterne

Indeklima (ventilation og opvarmning)
Friskluftventiler

Det anbefales ikke at blokere luftindtag bag køkkenradiatoren, da dette vil forhindre den
nødvendige luftcirkulation i lejligheden. I radiatorventilen sidder der en partikelfilter, som skal
udskiftes årligt. Bestyrelsen uddeler nye filtre om efteråret, og man skal selv foretage
udskiftningen.
Når man indretter sin bolig er det vigtigt, at man ikke placerer sine møbler og inventar for tæt
på ydervægge og hjørner. Der skal være plads til luftcirkulation mellem vægge og møbler for
at undgå fugt- og dermed skimmel problemer.
Det er altid en god ide at lufte ud flere gange dagligt af 5-10 minutters varighed. Hav alle
døre åbne mellem rummene i boligen hele døgnet, også gerne til toilet/badeværelse når det
ikke benyttes. Det giver en god fordeling af den friske luft samt en behagelig ensartet
varmefordeling. Det giver desuden en hurtigere affugtning i badeværelset.

Temperatur i boligen
Man bør ikke have for lave temperaturer i sin bolig. Det anbefales, at man har den samme
temperatur i alle rum, som om natten ikke er under 18 grader, og om dagen ikke er under 20
grader. Det er den billigste måde at opvarme sin bolig, og det er det bedste for indeklimaet.
En uensartet temperatur giver træk og mulighed for fugtdannelse. Husk at åbne for varmen i
køkkenradiatoren ved lav temperatur udenfor, da den skal opvarme luften, som kommer
gennem hullet bag radiatoren.
Bestyrelsen anbefaler, at man overveje at skifte sine gamle radiatortermostater ud med nye
elektroniske termostater. Når man har sådan en termostat, behøver man ikke at huske, hvad
de forskellige tal på grebet betyder, men blot fortælle den, hvilken temperatur man ønsker i
sin lejlighed.
Elektroniske termostater indeholder en lille computer, som konstant måler rumtemperatur og
sørger for at dosere den helt nøjagtige mænge af varme for at opretholde det ønskede
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Vinduesrammer og altandøre er udstyret med friskluftventiler, som skal være åbne hele året
og helst i alle rum! Ved stærk vind kan de berørte ventiler midlertidigt lukkes helt eller delvist.
Om vinteren kan man nøjes med at have dem halvt åbne.

temperaturniveau. Dermed kan man spare en stor del af sin varmeregningen. Desuden
behøver man ikke at tænke på, hvilke temperatur, som sendes fra vores varmecentral, da
termostaten er selvjusterende. Lidt mere avancerede modeller har også fjernstyring, så man
kan regulere alle 4-5 radiatorer fra samme fjernbetjening.
Udover den primære funktion, kan de fleste modeller også klare følgende ting:
● automatisk natsænkning af temperatur og beskyttelse mod frostskader
● ugentlig motionering af ventilerne, så de ikke kalker til, også om sommeren
● programmering af temperaturen på forskellige ugedage og sæsoner

Montering er meget nemt, og man kan gør det det hele selv, da de nye termostater har
samme fatning som de gamle. Dvs. ikke nødvendigt at tilkalde VVS-mand til opgaven.

Gulvvarme i badeværelse
Termostatventil til gulvvarmen regulerer efter returtemperatur. Man skal huske at motionere
denne ventil jævnligt for at undgå tilkalkninger. Har man varme i radiatorer, men ikke gulvet
på badeværelset, så er det typisk termostatventilen, som er defekt og skal motioneres eller
udskiftes.
OBS Elektroniske termostatventiler kan ikke bruges til gulvvarmen på badeværelset, da
termostaten her skal måle returtemperatur.

Udluftningsventil i badeværelse
Badeværelset er udstyret med behovsstyret udluftningsventil (EHV). EHV ventiler åbner
automatisk for at suge mere når luftfugtigheden i rummet bliver højere. Det øgede sug
fortsætter så længe fugtigheden er høj. Dette sikrer at badeværelset hurtigt bliver friskt og
dugfrit igen.
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Prisen ligger på omkring 200 - 300 kr. pr. styk, og de kan både købes online, hos
VVS-firmaer, i Bilka m.m. Eksempler af termostater, som er i brug: Danfoss Living,
Technoline TM3030 og andre.

Det er altid en god idé at tørre overskydende vand af vægge og gulv. Derudover er det en
god idé at sørge for, at døren står åbent til badeværelset hele døgnet. Dette sikrer at fugt
m.m. transporteres hurtigere ud gennem EHV ventilen.

Tørring af tøj i boligen
Man skal helst ikke tørre tøj i boligen, da vådt tøj afgiver meget fugt i boligen, som kan sætte
sig som skimmelsvamp. Skal man tørre tøj i boligen, bør det være på badeværelset, man
bør have åbne døre til de øvrige rum, og man bør have en temperatur på min 20-22 grader.
Mere luft og varme tørre tøjet hurtigere og mindsker risikoen for skimmeldannelse.

Ventilation i køkken - ved madlavning
For at undgå mad-os og lugtgener efter mad lavning, husk at følge disse råd:
●
●

●

Aktiver emhætten ved at trykke på forceret drift. Emhætten vil skifte til almindelig drift
automatisk efter et stykke tid.
Kontroller at friskluftventiler er åbne eller at vinduer er på klem. Helst flere steder.
Dette skal ikke være friskluftventilen i køkkenet, men helst dem der er længst væk fra
køkkenet.
Sæt låg på gryder og pander.

Fedtlugt og fugtpartikler forsvinder bedre ud af boligen, og der efterlades færre fedt- og
lugtaflejringer på dit inventar, selv om lugt fra madlavning aldrig helt kan undgås. Ved at
skifte til normal drift efter madlavningen, vil emhætten sørge for at mindske sugestyrken i
centralventilationen og spare på el.
·

Fedtfiltret

i emhætten rengøres ofte (min hver 2.-3. Måned) fx i opvaskemaskinen.
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Ventilen må ikke tages ned eller skilles ad, og den skal rengøres efter behov, forsigtigt med
en vatpind. Ventilen er indstillet netop til din bolig. Hvis man kommer til at rykke på
indstillingerne, vil det medføre forkert ventilation i din bolig, og det vil skabe en ubalance i
hele anlægget, som påvirker alle lejligheder i samme side af opgangen.

Du er forpligtet til at have en fungerende emhætte, som overholder bygningsreglementet
samt brandnormen for centraludsugning i etageejendom. Emhætten skal indreguleres jfr.
indstillinger for din lejlighedstype og størrelse.
Din emhætte og EHV ventil påvirker alle lejligheder i din side af opgangen. Hvis de ikke
åbner rigtigt, kan det medføre at motoren på taget bliver ved med at suge ekstra meget, og
det vil gå ud over alle beboere, som en larmende og pivende lyd, ekstra træk af koldluft i
boligen og højere varmeregninger.

TV, internet og telefon
Ejendommen har fælles fibernetbredbånd leveret af Novomatrix. Abonnement indgår i
boligafgiften og er på ca. 80 kr/md for 100/100 Mbit. Det er muligt at tilkøbe mere hastighed,
statisk IP-adresse og telefoni mod ekstra betaling. Dataudtaget (RJ45) er placeret i
lejligheden ved siden af et antennestik, typisk i stuen. Man skal bruge sin egen router med
Wi-Fi, hvis man ønsker at dele forbindelsen mellem flere enheder i lejligheden. Læs mere på
www.novomatrix.dk.
Tv-abonnement kan bestilles på y ousee.dk, som leverer tv-signalet til ejendommen.
Tilslutning hertil må kun foretages med de originale kabler og stik, og det er ikke tilladt at
opsætte antenner og paraboler. Dette er for at opfylde kommunens krav om at bevare
ejendommens udseende intakt.
Det er forbudt at foretage indgreb i de fælles anlæg. Konstaterede fejl skal meldes
bestyrelsen, som forestår rettelser.

Altaner
Det er af hensyn til stuelejlighedernes terrasser kun tilladt at opsætte altankasser på
indersiden af vest-altanen. På øst-altanen må der opsættes udvendige altankasser under
forudsætning af, at de er ens og af zink, og at de fastgøres forsvarligt. Gulvtæpper og
lignende må ikke rystes eller bankes ud over altaner eller ud af vinduer.
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Spjældet i emhætten kontrolleres jævnligt, og kan evt. smøres med fx Caramba 70, hvis
det ikke åbner/lukker som det skal. Emhætten skal også kunne slukke automatisk efter ca. 1
– 1,5 time. Der må ikke ændre indstillingerne på emhætten, da den er indstillet så den
passer til netop DIN bolig.
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Anvendelse af grill på de vestvendte terrasser/altaner (mod parkeringspladsen) er tilladt i
begrænset omfang, så længe der tages størst muligt hensyn til de omkringliggende
lejligheder. Optænding af grill skal ske med ”autoriserede” briketter og/eller tændvæske for
at undgå sod- og lugtgener. Der er ikke tilladt at grille på de østvendte altaner (kanalsiden).
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Fælles arealer
Opgange
Cykler og cykelvogne samt barnevogne skal anbringes på de dertil indrettede arealer. Der
må ikke henstilles private ejendele på trapper, i opgange eller i fællesrum.

Automatiske vinduer
I hver opgang er der to automatiske vinduer, som sørger for daglig ventilation og
nød-røgventilation ved brand.

Temperaturindstilling styres af en lille termostatsensor på 7. sal (se billedet nedenunder),
hvor man bl.a. kan sætte tærskelværdien på sensoren eller slukke den helt.

Det er ikke tilladt at ændre indstillingerne på sensoren, som skal være sat til temperaturen
20 grader (grå streg på drejehjulet).
Kontakt venligst bestyrelsen, hvis du observerer, at vinduerne ikke åbnes/lukkes optimalt,
eller at de står åbne under regnvejr.

Elevatorer
Driftsstop
Ved konstatering af driftsstop kontaktes elevatoransvarlig på e
 levator@kbparken.dk, som
har ansvar for at kontakte servicemontøren. Fejlen vil herefter blive udbedret hurtigst muligt,
også uden for normal arbejdstid.
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Vinduerne er placeret på 3. sal og 7. sal i hver opgang. Automatikken sørger for at holde
vinduerne åbne, når temperaturen i opgangen er over 20 grader, men de lukker selvfølgelig,
hvis der kommer regn, eller det bliver koldt udenfor.

Der vil blive opsat information i elevatoren og på opslagstavle om at montøren er tilkaldt,
sådan at alle beboere er informeret. Du skal altså ikke selv ringe til elevatormontøren.
Hvis en person sidder fast i elevatoren, benyttes alarmen i elevatoren, som går direkte til
alarmcentralen. Herefter vil der komme en elevatormontør og lukke den indespærrede
person ud.

Mindre fejl og anden henvendelse
Hvis du konstaterer en fejl ved elevatoren, men denne stadig virker, skal du kontakte
elevatoransvarlig på e
 levator@kbparken.dk. Dette kan eksempelvis være døre, der er længe
om at lukke. Montøren vil herefter blive bestilt til at komme inden for normal arbejdstid for at
holde prisen nede.

Øvrige spørgsmål eller kommentarer vedrørende elevatorerne kan sendes
elevator@kbparken.dk eller lægges i bestyrelsespostkasse i kælderen ved opgang 11.

til

Kælderen og fælleslokaler
Kælderrummet må benyttes af alle foreningens beboere. Du kan reservere lokalet i
kalenderen på foreningens hjemmeside. Du må ikke lave reservationer, som overlapper med
allerede eksisterende reservationer. Det er beboerens eget ansvar at sikre, at fællesrummet
er ledigt i den ønskede reservationstidsperiode.

Regler for lokalet
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Rygning forbudt
Ingen adgang for husdyr
Lokalet er ikke beregnet til store fester, men derimod til børnefødselsdage,
fællesspisning, hobbyaktiviteter og lignende
Ingen musik efter kl. 22.00
Når lokalet bruges, skal vinduer og døre holdes lukket
Gør rent og ryd op efter brug (se regler i køkkenet i fællesrummet)
Efterlad aldrig affald og fjern brugte affaldsposer
Husk at slukke alt lys, inden du forlader rummet
Placér borde og stole efter opstillingsoversigten (findes på døren i fællesrummet)

Regler for køkkenet
●
●
●
●
●
●
●

Køkkenet er ikke egnet til madlavning (ingen emhætte), men derimod kun til
opvarmning af mad
Medbring selv rengøringsartikler
Efterlad aldrig affald og fjern brugte affaldsposer
Vask gulvet også i resten af lokalet
Rengør køleskabet efter brug og lad det stå tændt
Rengør ovnen efter brug
Tøm opvaskemaskinen og sæt tingene på plads
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Der vil blive opsat information i elevatoren og på opslagstavle om, at montøren er tilkaldt,
sådan at alle beboere er informeret. Du skal altså ikke selv ringe til elevatormontøren.

Regler for hobbyrum
●
●
●

Rygning forbudt
Ingen adgang for husdyr
Hobbyrummet er IKKE et opbevaringsrum. Alle genstande kan blive fjernet og kørt til
genbrugsstation uden yderligere varsel

Reglerne findes ligeledes på dørene samt over køkkenvasken i fællesrummet i kælderen.

Miljøskur og storskrald

Store hvidevarer, gamle møbler, havejord, madaffald og malingrester må IKKE smides ud
her. Du skal selv aflevere det på genbrugsstation. Den nærmeste genbrugsstation ligger ved
Vermlandsgade, ca. 1,5 km fra ejendommen.
Foreningen bestiller med jævne mellemrum en container til storskrald i samarbejde med
vores naboer, Magisternes Pension ejendom(MP). Samarbejdet betyder, at beboerne fra
KBP og fra MP kan bruge containeren. Containeren til storskrald bliver leveret den sidste
weekend i hver måned, op placeres på ventepladsen på vores parkeringsplads. Undgå
derfor at parkere eller holde dér, da containeren ellers ikke kan afsættes.

Parkering
Parkeringslicens og parkeringsdagkort
Hver andelsbolig får omkring nytår udleveret en parkeringslicens. Licenserne afleveres
personligt af bestyrelsen. Kun én licens kan udleveres pr. lejlighed.
Herudover har hver andelsbolig ret til 10 parkeringsdagskort årligt, som kan bestilles på
andelsboligforeningens hjemmeside. Vi opfordrer beboerne til at være omhyggelige med
parkeringen, så alle båsene på parkeringspladsen kan udnyttes.

Ekstra parkeringsmuligheder
Parkeringszone med 2-timers restriktion
Rued Langgaards Vej, Kaj Munks Vej m.m. indgår i parkeringszone GRØNJORD med
2-timers restriktion. Dvs. man skal huske at stille p-skiven, hvis man parkerer på de private
og offentlige veje inden for zonens grænser hverdage (mandag-fredag) mellem kl. 08-19.
Beboere med folkeregisteradresse på Rued Langgaards Vej kan bestille en licens, som giver
tilladelse til tidsubegrænset parkering og gælder til hele zonen.
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Mindre el-artikler, plast, affaldsglas, pap og papir kan du komme af med i skuret på
parkeringspladsen. Du skal bruge din opgangsnøgle (sorte brik) for at komme ind i skuret.

Parkering under Mikado House mod betaling
Der er ligeledes mod betaling mulighed for at parkere på parkeringspladsen i gadeplan
under Mikado House mellem kl. 0800 - 1700. Parkeringen er gratis mellem kl. 1700 - 0800
og i weekender/helligdage. Det er en service fra Mikado House overfor beboere i området.
Giv gerne bestyrelsen besked, hvis det ikke er korrekt.
Parkeringspladser ved KUA
Københavns Universitet har indgået samarbejde med DinParkering om parkeringskontrol, og
som en del af dette samarbejde ønsker Københavns Universitet at give beboere mulighed
for at leje p-pladser i de tidsrum hvor Universitet ikke selv bruger p-pladserne, prisen er 300
kr/md pr. 1. september 2014.
Der er tale om en åben parkeringsplads som er tilgængelig mellem kl. 16.00 - 07.30 på
hverdage og hele døgnet i weekender og helligdage.
Lejeindtægterne anvendes til vedligeholdelse af området og til sociale aktiviteter for de
studerende på Københavns Universitet.
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Licensen er gratis og kan fås ved henvendelse til Københavns Kommune Teknik- og
miljøforvaltningen, Center for parkering, Borgergade 24B, 1300K Kbh K eller på
https://pbutikken.kk.dk/

Læs mere på w
 ww.dinparkering.dk under Lej en P-plads, Københavns Universitet,
Søndre Campus.
steder
Peder Lykkesvej
Røde Mellemvej
Se mere på http://www.parkeringsinfo.dk/parkering-kobenhavn
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Øvrige
●
●
●
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Aktiviteter
Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Her bør store og væsentlige
beslutninger for foreningen træffes, og her vælges bestyrelsen.
I Karen Blixen Parken afholdes den årlige generalforsamling ca. i midten af april. Alle
andelshavere får en indkaldelse med dagsordenen og foreningens regnskab, som skal
godkendes på generalforsamlingen.

Fælles arbejdsdag
En gang årligt inviterer foreningen til fælles arbejdsdag. Arbejdsdagen afholdes 1. weekend i
september enten lørdag eller søndag og varer som regel ½ dag. Den endelige dato
annonceres på opslagstavlene i løbet af august.
Til arbejdsdagen udfærdiger bestyrelsen en liste med arbejde som ønskes udført – det kan
f.eks. være klipning af buske, fjernelse af ukrudt og lignende. Foreningen sørger for
redskaber, der skal bruges til arbejdet.
Der serveres drikkelse, kaffe og kage.

Cykeloprydning
Der udføres en cykeloprydning på foreningens inde- og udearealer 1-2 gange om året, for at
komme af med glemte og ulovligt parkerede cykler. Der uddeles cykelmærker, som alle
beboere skal sætte på deres cykler. Alle cykler uden mærker vil blive kørt til politiets
hittegodskontor.
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Forslag fra medlemmerne kan fremsættes og optages på dagsordenen, og dermed kommer
til afstemning på generalforsamling. Tidfristen for indsendelse af forslag vil fremgå af
indkaldelsen.

Salg af andele
Bestyrelsen lavet nedenstående lille vejledning til proceduren for salg af andele i A/B Karen
Blixen Parken. Vejledningen er ment som netop en vejledning, og er der tvivl eller
uenigheder, vil foreningens vedtægter altid gælde, uanset hvad der står her.
Bemærk, at Københavns Kommune kan forlange at få stillet andele til rådighed (ved salg),
og bestyrelsen vil derfor kunne – hvis kommunen forlanger det – blive nødsaget til at nægte
salg til andre end Københavns Kommune. Dette er ikke sket, og det er ikke vores
forventning, at det vil ske i nogen nær fremtid.

1. Hvis man har forbedringer og løsøre, som ønskes medregnet i salgsprisen, skal
foreningens vurderingsmand kontaktes for at aftale af tidspunkt for vurderingen.
Foreningens vurderingsmand er Arkitekt Tom Sjørup, Toldbodgade 9, 1253
København K, tlf: 3314 8076, email: tomstegnestue@vip.cybercity.dk. Det er sælger,
der skal betale vurderingsmandens honorar. Det er sælger selv, der skal tage kontakt
til vurderingsmanden.
2. Besigtigelsen gennemføres, og vurderingsmanden udfærdiger en rapport, som
sendes til administrator (og kopi til sælger) med værdiansættelse af evt. forbedringer
og nedslag for evt. dårlig vedligeholdelse/slid. Bestyrelsen vil lægge den således
fremkomne pris til grund ved godkendelsen af salgsaftalen. Hvis en sælger er uenig i
vurderingen, fremgår det af foreningens vedtægter, hvordan en sådan konflikt løses.
3. Sælger kan så indgå en aftale med en køber om salget og aftale tidspunktet for
overtagelse. Husk, at sælger efter andelsboligloven er forpligtet til at udlevere en kopi
af vedtægterne og det seneste årsregnskab (begge dele ligger på vores hjemmeside
under Dokumenter), inden aftalen indgås.
4. Sælger skal derefter – på e-mail (salg@kbparken.dk) – sende følgende oplysninger:
a. Andelsnummeret på den lejlighed, som sælges (eller adressen)
b. Købernes navne og adresse(r)
c. Pris og overtagelsesdato
d. Sælgers nye adresse
e. Eventuelt særlige vilkår/aftaler
5. Disse oplysninger sendes til administrator, som herefter skriver salgsaftalen med de
betingelser, som er aftalt. Der går normalt ca. tre uger, inden papirerne er klar.
Bestyrelsen har efter vedtægterne besluttet, at en salgsaftale KUN kan indgås ved
hjælp af den standardaftale, som administrator udarbejder. Det er besluttet af hensyn
til bestyrelsens reelle mulighed for at vurdere aftalens indhold. Administrator
opkræver et honorar for dette arbejde. Honoraret betales af sælger.
6. Når aftalen er udfærdiget, sendes aftalen fra administrator til sælger, som skal sørge
for både købers og sælgers underskrifter på aftalen. Papirerne kommer som
a. 1 original salgsaftale
b. 3 kopier af salgsaftalen
c. ”Allonge” til andelsbeviset
Alle salgsaftalerne (både original og kopier) skal underskrives af både køber og
sælger. Allongen underskrives kun af sælger.
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Proceduren ved salg

7. Efter underskrift skal alle dokumenterne sendes til administrator. Administrator
medsender en kuvert til formålet. Administrator sender papirerne til bestyrelsen, som
herefter har tre uger til at godkende eller afvise en aftale. Normalt sker godkendelse
på førstkommende bestyrelsesmøde (som afholdes ca. en gang om måneden.)
8. Bestyrelsen returnerer efter godkendelsen den underskrevne salgsaftale til
administrator, som sørger for at sende papirerne til køber og sælger.
9. Køber indbetaler herefter købsprisen til foreningen/administrator.
10. Det er sælgers eget ansvar at sikre, at køber indbetaler beløbet, og nøgler bør derfor
ikke overdrages, før beløbet er indbetalt.
11. Administrator opgør derefter sælgers ”gæld” til andelsboligforeningen (varme,
husleje, overdragelsesomkostninger, bortkomne genstande, og andet), og udbetaler
resten til sælger. Salgsprisen udbetales tidligst ca. to uger efter overtagelsesdagen.

Hvis du ønsker det, kan du oprette en salgsannonce på foreningens hjemmeside.
Salgsannoncen bliver synlig for alle besøgende af k bparken.dk. Kontakt bestyrelsen for
assistance ved behovet. Annonceringen er gratis.

Huskeliste ved overdragelse
Vi har et par gange ved overdragelser set, at det kan være lidt svært at huske, hvad man
skal have ordnet i forbindelse med overdragelsen af andelen.
Nedenstående er ment som en uforpligtende huskeliste – ansvaret forbliver købers og
sælgers:
● Alle nøgler overdrages – der er mindst tre
● Alle opgangsnøgler overdrages (sorte nøglebrikker)
● Parkeringslicensen overdrages (udstedelse af nye er dyre, og evt. bortkomne kort
annulleres og kan ikke anvendes alligevel)
● Beboervejledningen overdrages (mappen alle fik udleveret med brugsmanualer osv.)
● Varme og vand skal flytteaflæses, betales af sælgeren. Flytteaflæsning bestilles hos
Brunata (tlf. 77 77 70 00)
● Hvis vand og varme ikke aflæses, kan der ikke afregnes for salget af andelen
● El og gas flytteaflæses og sendes til Københavns Energi
● Det vil være god stil at vise køber, hvor hans kælderrum og elmåler er (så behøver
bestyrelsen ikke gøre dette)
● Som en ekstra service til den nye andelshaver beder vi om, at sælger fortæller om
hjemmesiden og om forum
● Husk at udlevere en kopi af vores husorden – købere vil selvfølgelig gerne hænge
lamper og billeder op og borer derfor i døgndrift – når altså de ikke kender
ejendommens regler.
● Husk at sikre, at køberen har modtage en kopi af denne håndbog
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Annoncering på kbparken.dk

Dato

Ændring

09.03.2014

Første udgave

22.06.2014

Præcisering ang. forbud mod brug af passagen ved flytning

30.08.2014

Opdateret afsnit om parkeringsforhold ved KUA. Tilføjet fælles aktiviteterne.

25.11.2014

Opdateret sektion om indeklima efter udskiftning af ventiler og service på
ventilationsanlægget. Opdateret information om parkering under Micado
House.

08.02.2015

Rettet fejl i tidspunkterne for støjende aktiviteter i afsnit (bore/banke tider)

20.04.2015

Opdatering afsnit om parkeringsmulighederne (P-zone + Mikado House)

20.11.2016

Opdateret information of fælles internet.
Opdateret pt. 1 i “Proceduren ved salg”
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Ændringshistorik

