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Bestyrelsen byder nye medlemmer af Ejerforeningen BSV 77-79 velkommen.  

I dette notat har bestyrelsen samlet nogle relevante praktiske oplysninger. 

Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen, som fremgår af 

hjemmesiden:   

http://www.ebberoed.dk/ejer-og-andelsforeninger/biskop-svanes-vej-77-79/ 
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1 Administrator 

Lund Elmer Sandager Advokatpartnerselskab er ansvarlig for opkrævninger, regnskab, 

varmeregnskab, indkaldelse til generalforsamling etc.  

 

Lund Elmer Sandager Advokatpartnerselskab 

Kalvebod Brygge 39-41 

1560 København V 

Telefon 33 300 200 

 

Kontaktperson: 

Anja Ahlmann 

Telefon 33 300 261 

Mail: aah@lundelmersandager.dk 

 

2 Affald 

Ejerforeningen råder over 2 områder med affaldscontainere. Et område i syd og et i nord. 

Affaldscontainere er udelukkende til husholdningsaffald. Affaldsposerne skal lukkes. Papir, aviser 

og glas skal i specialcontainere på parkeringspladsen øst for BSV 77-79. Alt andet skal på 

genbrugspladsen. Information omkring afhentning af storskrald kan findes på Rudersdal 

Kommunes hjemmeside – jfr. link: http://www.rudersdal.dk 

  

3 Arbejdsdag 

Der afholdes 1-2 arbejdsdage pr. år. Bestyrelsen fastsætter dato og informerer om relevante 

arbejdsopgaver. Såfremt man ikke har mulighed for at deltage kan man jfr. aftale med bestyrelsen 

udføre opgaver på en anden dato. Udeblivelse uden aftale med bestyrelsen debiteres efterfølgende 

ved opkrævning af fællesudgifter med extra kr. 500. 

Det vurderes årligt af bestyrelsen om der er behov for rekvirering af storskrald til arbejdsdagen i 

efteråret. 

 

 

mailto:aah@lundelmersandager.dk
http://www.rudersdal.dk/
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4 Bestyrelsen 

Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling. 

Bestyrelsen består af 1 formand og op til 4 medlemmer. 

 

Bestyrelsen får en årlig omkostningsgodtgørelse på kr. 3.700 pr. person. 

Den aktuelle bestyrelse fremgår af BSV 77-79’s hjemmeside. 

 

 

5 Fællesarealer (ansvar for og brug af) 

Fællesarealerne er alle ude arealer og samtlige opgange. 

Bestyrelsen henstiller til alle om at respektere følgende på fællesarealerne: 

 At man undlader at benytte de rekreative ude arealer til hundeluftning 

 At man fjerner aviser og reklamer fra opgange 

 At man undlader at smide affald i allerede fyldte containere 

 At man husker at rydde op efter sig selv (og sine børn..) efter brug af fællesarealer 

 At man ikke henstiller personlige ejendele i opgange, jf. Husorden.  

 At man ikke stiller ting til storskrald på fællesarealer og affaldsområder 

 At man kun parkerer på P-pladserne 

Legetøj og sandkasse i gården er til fri afbenyttelse. Efter brug skal legetøjet stilles på plads igen 

bag flet hegnet og sandkassen skal lukkes.  

Løbehjul, cykler m.v. i cykelskurene er ikke til fri afbenyttelse og eventuel brug skal aftales med 

ejeren.  

 

6 Generalforsamling 

Hvert år senest i maj måned afholdes ordinær generalforsamling. 
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7 Hjemmeside og referater 

Link til Ejerforeningens hjemmeside er:  

http://www.ebberoed.dk/ejer-og-andelsforeninger/biskop-svanes-vej-77-79/ 

På hjemmesiden fremgår navne på bestyrelsen, kontaktoplysninger, referater fra 

generalforsamling og bestyrelsesmøder, regnskab og budgetter, vedtægter, husorden samt øvrige 

relevante oplysninger. 

 

8 Husorden 

Ejerforeningens husorden findes på ejerforeningens hjemmeside. Det er vigtigt, at denne 

respekteres af alle. 

 

9 Navneskilte 

Den enkelte ejer er ansvarlig for at have et opdateret navneskilt ved den udendørs dørtelefon i 

samme design som de øvrige navneskilte. Følgende gørtler bedes benyttet: Certego, Toftebakken 

9A, 3460 Birkerød. 

 

10 Parkeringsforhold 

Ejerforeningen råder over 2 parkeringsarealer. De er placeret i syd for 77 A-B samt i nord foran 77 

D og E. Det er desuden muligt at parkere på den store plads øst for vejen, samt langs Biskop 

Svanes Vej ud for 77 C. 

Ejerforeningen har på matriklen ca. 34 parkeringspladser til 36 lejligheder. Ingen pladser er 

reserverede. Det henstilles dog til at husstande med mere end én bil parkerer på pladsen på den 

østlige side af vejen. Der parkeres i de afmærkede båse på P-pladserne; der er således ingen 

parkering foran 77A-B. 

 

11 Rengøring/service på ejendommen/snerydning og saltning  

Bestyrelsen er ansvarlig for at indgå aftale omkring trappevask, gartner og snerydning. 

 

12 Udskiftning af lyskilder og vedligeholdelse af øvrige tekniske installationer 

Ved behov for udskiftning af lyskilder samt ved spørgsmål til øvrige tekniske installationer 

kontaktes bestyrelsen, der drager omsorg for at forholdet bringes i orden. 

http://www.ebberoed.dk/ejer-og-andelsforeninger/biskop-svanes-vej-77-79/
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13 Vedtægter 

Vedtægter og tillæg til vedtægter kan findes på ejerforeningens hjemmeside. 

 

14 Ventilationsanlæg, rengøring af – problemer med 

Alle lejligheder er tilsluttet en central udluftning i badeværelset og i køkkenet via emhætten. Det 

er vigtigt for optimal udsugning at filtre i emhætten renses jævnligt ca. 1 gang pr. måned. Filtret i 

emhætten kan vaskes i opvaskemaskinen. Rengøringen af udsugningen i badeværelset kan gøres 

med en vatpind. Der må ikke justeres på hverken emhætte eller udsugning. En justering har ikke 

kun konsekvenser for den enkelte lejlighed, men for hele opgangen, hvorfor bestyrelsen skal 

kontaktes, såfremt der er behov for justering. 


