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Kære nye ejer/beboer

Bestyrelsen byder dig hermed hjerteligt velkommen i ejerforeningen Birkedommervej 1416 m.fl. Vi håber, at du bliver rigtig glad for at bo her!
I disse papirer og den vedlagte husorden får du et hurtigt overblik over de vigtigste
informationer, du skal bruge for at falde til.
Vi håber også, at du på sigt får lyst til at tage del i det gode demokratiske arbejde, som får
vores ejendom til at fungere så godt, som den gør.

Ejerforeningens hjemmeside
Du kan til en hver tid finde relevant information, vedtægter og husorden på ejerforeningens
hjemmeside: www.birkelan.dk.
Hjemmesiden opdateres jævnligt, og du kan derfor finde alle nyheder her.
Brug hjemmesiden før du går til bestyrelsen. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål
her, er du meget velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Husorden og vedtægter	
  
Foreningens vedtægter er vores ’grundlov’. Vedtægterne er juridisk bindende, og dem kan
vi ikke afvige fra. Derfor bedes du venligst læse vedtægterne, så du har en idé om, hvad
de handler om.
Foreningens husorden er alle de praktiske regler, der gælder til daglig. Og det er
selvfølgelig vigtigt, at du sætter dig ind i dem. Beboerne kan i øvrigt selv være med til at
udforme husordenen på ejerforeningens generalforsamlinger – så hvis der er noget, du er
utilfreds med, er der gode chancer for, at du kan få det ændret.

Kort om bestyrelsen	
  
Bestyrelsen består af fem frivillige ejere fra foreningen, som er valgt af beboerne, samt to
suppleanter. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for ejendommen, mens Datea tager
sig af den daglige drift.
Bestyrelsen holder typisk ét møde hver anden måned. Desuden holdes der en
generalforsamling hvert år i marts eller april. Her bliver alle ejere inviteret.
Hvis du vil kontakte bestyrelsen med forslag eller problemer, der skal løses, ser vi helst, at
du benytter vores mail, ejerforeningbirkelan@gmail.com, eller vores postkasse (som du
finder på Birkedommervej 14 i stuen). Men du kan også kontakte os telefonisk. Alle
bestyrelsesmedlemmernes telefonnumre er vedlagt i velkomstpakken, og findes også på
opslagstavler i alle opgangene.

Vicevært	
  
Det er viceværtens opgave er at passe ejendommens fællesarealer. Dette indebærer bl.a.,
at viceværten fejer, skovler sne, slår græs og vander haven. Indendørs skal viceværten
bl.a. skifte pærer i opgangene. Hvis du oplever uregelmæssigheder omkring
viceværtsfunktionen, er du velkommen til at kontakte viseværten.
Viceværten kan kontaktes via vores kontaktformularen på ejerforeningens hjemmeside:
http://birkelan.dk/kontakt

Ombygning/Renovering af din lejlighed	
  
Der er tilfælde, hvor renovering af din lejlighed kræver bestyrelsens tilladelse, såsom ved
ombygning af lodrette rør eller ændring af faldstamme, mm. Du må derfor meget gerne
kontakte bestyrelsen før du går i gang med at renovere eller ombygge din lejlighed.
Det er vigtigt for os, at vi tager hensyn til hinanden. Vi ser gerne, at du hænger et opslag
op i din opgang, så dine naboer er opmærksomme på, f.eks., hvornår der er lukket for
vandet.
http://birkelan.dk/beboer/renovering-af-lejlighed

Vores dejlige gård og have	
  
I vores gård er der to haver: Én, som tilhører os, og én, der tilhører naboejerforeningen.
De to haver er adskilt af en hæk. Det er kun vores del af haven, du må benytte. Denne
have er til gengæld til fri afbenyttelse, til solbadning, fest og andet. Dog skal der tages
hensyn til naboer mht. støj. Du er også velkommen til at benytte grill og havemøbler (inkl.
hynder). Efter du har brugt haven, bedes du rydde op efter dig, da vi ikke har nogen ansat
til at gøre dette.
Frugt og urter i haven må spises af alle. Og du må gerne plante nytteplanter – såsom
krydderurter – men forvent, at andre kan finde på at spise af dem.

Kælderarealet	
  
Kælderen er indrettet til opbevaring af cykler og barnevogne og som tørrerum. Af
brandhensyn skal kælderens gennemgange holdes frie. Kælderrummene er derfor ikke
disponibelt til opbevaring af private ejendele. Og ejendele kan uden videre blive betragtet
som skrald og kan blive fjernet.
Husk at holde yderdørene og døre til cykelkældre lukket.

Loftrum	
  
Lofterne er fællesområder, og de enkelte lejligheder disponerer hver især over ét
opbevaringsrum. Da bestyrelsen ikke har adgang til disse rum, er det nødvendigt, at
beboerne selv holder øje med sine loftsrum med jævne mellemrum, for at bestyrelsen kan
udføre sin vedligeholdelsespligt. Du bedes særligt holde øje med små huller i taget i
forbindelse med snefygning og regnskyl (hvis der kommer lys ind, er der hul). Det kan
nemlig blive rigtig dyrt for ejerforeningen som helhed, hvis den slags ikke opdages i tide.

Vi holder arbejdsweekend to gange om året	
  
Der holdes to arbejdsweekender i ejerforeningen om året (normalt i marts og oktober).
Meningen med arbejdsweekenderne er, at vi – beboerne - selv vedligeholder bygninger,
have m.v. Vi plejer at være ganske produktive. Og dette gør, at vi kan spare mange penge
på håndværkerudgifter. Derudover er arbejdsweekenderne en god lejlighed til at hilse på
naboerne!
I øvrigt: Hvis du har særlige faglige færdigheder, du kan tilbyde, så tager vi imod dette
med kyshånd.

Det er et krav, at hver lejlighed stiller med minimum én person i én dag ved hver
arbejdsweekend. Hvis dette krav ikke opfyldes opkræves et beløb på 500 kr. Beløbet vil
blive opkrævet automatisk af Datea over fællesudgifterne.
Bestyrelsen gør tydeligt opmærksom på datoen for arbejdsweekender via opslagstavler i
opgangene.

Støjregler	
  
På hverdage accepteres der ikke støjende adfærd uden for tidsrummet 8.00-20.00 og i
weekender ikke uden for tidsrummet 10.00-18.00.
Det er naturligvis tilladt at holde fest og at renovere sin lejlighed, men af hensyn til
naboerne bør man hænge en seddel op på opslagstavlen en uges tid i forvejen med dato
og hvilken lejlighed det drejer sig om. Henstillinger om at dæmpe støjen skal efterkommes!

Dørtelefon	
  
Dørtelefonen skal tænkes som en ekstra sikkerhed for at holde uvedkommende ude at
opgangene. Spørg derfor altid til ærinde og eventuelt tilhørsforhold inden der lukkes op.
Det er ikke forkert at afvise nogen.

Det daglige affald og storskrald	
  
Se venligst vedlagte pjece, hvor du finder alt relevant information eller se hjemmesiden:
http://birkelan.dk/beboer/praktisk-infomation/affaldshandtering

Vi ser frem til at møde dig!
Med venlig hilsen bestyrelsen

