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Ejerforeningen

Bispeengen

Formand Lars Fox                           38 19 92 75

Næstformand Henrik Linander               35 85 89 98

Kasserer Claus Mortensen              38 10 38 82

Sekretær Kasper Worm-Leonhard  51 92 92 12

Bestyrelsesmdl. Svend Trøst Sørensen       38 86 75 10

Suppleant Lasse Mathiasen 22 44 97 18

Suppleant Dan Eriksen 51 28 48 15

Bestyrelsens vagttelefon:   21 67 86 75

E-mail: bestyrelsen@bispeengen.dk

Adresse: E/F Bispeengen
Munkensvej 4, kld
2000 Frederiksberg

Vicevært: W.R. Service  (Wivi & Kurt)
Træffetid kl. 7.00 – 17.00 20 21 70 09
Udenfor normal arb. tid 47 93 90 09

Boligadministration: Boligexperten 33 22 66 93

TELEFONLISTE Nyhedsbrev



Udskiftning af faldstammer og stigestrenge

Planen for udskiftning af faldstammer og 
stigestrenge er desværre blevet forsinket nogle år. 
Dette er primært fordi det har været svært at få VVS 
firmaer til at give tilbud. Vi satser i år på, at vi kan få
startet udskiftningen op igen. Vi lægger dog stor 
vægt på at komme til at arbejde sammen med et 
firma, vi har tillid til. Den opdaterede plan er 
følgende:

Opgang: Planlagt år for udskiftning:
Bispeengen 5, th. 2007
Bispeengen 5, tv. 2007
Bispeengen 7, tv. 2007
Munkensvej 12, th. 2008
Munkensvej 12, tv. 2008
Bispeengen 13, th. 2008
Munkensvej 2, th. 2009
Munkensvej 2, tv. 2009
Munkensvej 4, th. 2009
Munkensvej 4, tv. 2010
Bispeengen 11, th. 2010
Bispeengen 11, tv. 2010
Bispeengen 13, tv. 2011
Munkensvej 10, th. 2011
Munkensvej 10, tv. 2011
Bispeengen 15, th. 2011
Bispeengen 15, tv. 2011

Er udskiftet:
Bispeengen 7, th.+ Bispeengen 9
Borups Allé 108 + Borups Allé 110
Munkensvej 6 + Munkensvej 8

Generalforsamling

Ejerforeningens generalforsamlingen bliver i år 
afholdt søndag den 15. april, kl. 15:00. 
Som sædvanlig vil det foregå i den store sal i 
dansekolen. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen. 
En formel invitation vil blive sendt ud i starten af april.

Rentefradrag for foreningens fælleslån

Foreningens renteudgifter på fælleslånene for 2006 
har været 320.226,49 kr. Dette betyder, at for de 
ejere der ikke har betalt deres del af fælleslånet ud, 
er der et skattemæssigt rentefradrag (rubrik 44 på
selvangivelsen) på (320.226,49/7.407) kr. 43,233 pr. 
fordelingsandel.
For en lejlighed med et fordelingstal på 69, betyder 
det et rentefradrag på (69*43,233) 2.983,07 kr.



Rensning af ventilationskanaler

Det har gennem de sidste par år været et tiltagende 
problem, at alliker bygger reder i foreningens 
ventilationskanaler. Konsekvensen er, at der ikke 
længere er træk i kanalerne. I foråret 2006 havde vi 
Frederiksberg skorstensfejervæsen til at sikre 
ventilationshætterne med ’hønsenet’ for at forhindre 
fuglene i at trænge ind. Rederne er dog endnu ikke 
fjernet. Dette arbejde vil blive gjort i ugerne 5 og 6 
2007.

Inden arbejdet kan påbegyndes, bliver det 
nødvendigt for skorstensfejeren at få adgang til alle 
berørte lejligheder. Ikke alle ventilationskanaler er 
dog blokeret af reder, de berørte opgange er 
følgende:
Munkensvej 8, 10 & 12
Bispeengen 5, 7, 9th, 11, 13 & 15tv.

Udrydning af gamle cykler

Da der ikke længere er plads til alle beboernes cykler 
i cykelskurerne, er vi nu nødsaget til at rydde op i 
gamle og efterladte cykler. 

Vi vil i den kommende tid påsætte mærkater på
samtlige cykler i og omkring huset, og I bedes 
derefter fjerne disse, hvis I ikke ønsker cyklen fjernet 
til forårets arbejdsweekend.



Renovering af fortrapper og bagtrapper

Malerne skal til at gå i gang med at istandsætte den 
sidste fortrappe (Munkensvej 12). Dermed er hele 
projektet med fortrappe renovering afsluttet. Det 
betyder, at der nu er plads i budgettet til at gå videre 
med andre istandsættelser. Udover at der vil komme 
mere fokus på vedligeholdelse af gård-facaden, vil vi 
også gå i gang med at renovere bagtrapperne.

Det arbejde der er planlagt på bagtrappen, er at de 
elektriske installationer bliver fornyet. Der bliver 
monteret bevægelsesaktiveret trappelys. Derudover 
bliver hele trappen naturligvis malet. Loftdelen bliver 
malet med en speciel stærk maling, eftersom det er 
uhensigtsmæssigt at bruge væv på den type lofter. 
Samtlige bagtrapper er i en dårlig stand, så
rækkefølgen er valgt til at være den samme som for 
fortrapperenoveringen. Dette giver følgende 
forventede renoveringsplan:

Munkensvej 2 + Borups Allé 110 2007
Bispeengen 9 + Munkensvej 6 2008
Borups Allé 108 + Bispeengen 13 2009
Bispeengen 15 + Bispeengen 11 2010
Munkensvej 4 + Bispeengen 5 2011
Bispeengen 7 + Munkensvej 10 2012
Munkensvej 12 + Munkensvej 8 2013

Nye Skraldesorteringscontainere

Som det sandsynligvis er bemærket af de fleste 
beboere, fik vi i december 2006 nye containere til 
plastic og metal og her i januar også til pap. 
Containerne står ved eller i vores 3 skraldeskure. Der 
er fra Frederiksberg kommune udsendt brev til alle 
husstande om HVAD der må puttes i containerne og 
hvad der skal i enten alm. affald eller til storskrald 
eller farligt affald. 
Vi Vil Bede Alle Beboere Respektere Dette. 

På containerlågene er der også mulighed for at 
orientere sig om, hvad der må komme i den 
pågældende container. 
Det skal bemærkes, at papcontainerne udenfor 
skraldeskurene skal åbnes med en nøgle, der 
hænger i en ståltråd på containerens venstre 
yderkant ved håndtagene. 

For at skabe mere plads, bedes alle folde papkasser 
og andet stort papaffald sammen, inden det puttes i.


