
Håndværkerlisten
Ejerforeningen gør brug af forskellige håndværkere. Det er frit op til dig,
hvem du vil vælge men de nedenstående har et indgående kendskab til ejer-
foreningen. Ydermere så kan de som oftest konkurrere med de fleste om pris
og kvalitet.

VVS
Kurt Jeppson

Borups Allé 138

2000 Frederiksberg

Tlf. 38 34 24 26

Fax: 31 10 44 07

VVS + EL
Hetland VVS & EL A/S

Bispevej 25

DK-2400 København NV

Telefon: 35 81 50 50

Fax: 35 81 50 19 

Tømrer / Snedker
Jørn Andersen

Ty Hastrupvej 9

DK-4690 Haslev

Telefon: 56 38 15 70

Mobil: 20 99 00 99

Glarmester
Carlsen & Jensen

Rosenlund Allé 5

DK-2750 Vanløse

Telefon: 38 71 21 98

Murer
Hans Poulsen, Murermester

Tåstruå Have 16, 2.th

DK-2630 Tåstrup

Telefon: 43 52 15 96

Mobil: 40 96 40 84

Maler
Malerfirmaet J.C.

Mariendalsvej 52A

DK-2000 Frederiksberg

Mobil: 20 14 05 70

Mobil: 20 21 06 92 

Elektriker
Paul Lelingsey

Chr. Richardsvej 5A

DK-1951 Frederiksberg N

Telefon: 35 35 61 14

Låsesmed
Vanløse Låse-service

Sallingvej 36

DK-2720 Vanløse

Telefon: 38 10 11 40
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NYHEDSBREV

Velkommen

Velkommen til årets første nyhedsbrev. Som du måske har 

lagt mærke til ser dette nyhedsbrev anderledes ud end det ple-

jer og det er ikke det eneste, der er sket siden sidst. Ved gen-

eralforsamlingen d. 15. april trådte størstedelen af  den gamle

bestyrelse tilbage og en ny blev valgt ind. Der er to gengan-

gere, som sammen med resten af  de nye bestyrelsesmed-

lemmer, vil bidrage med ny energi og idéer til hvordan vi kan 

gøre vores ejerforening endnu bedre. I den anledning vil vi 

gerne sige tak til den gamle bestyrelse for deres arbejde igen-

nem årene samt tak for en fin overdragelse til den nye.

Noget af  det første vi gerne vil arbejde med er kommunika-

tionen mellem ejerforeningens beboere og bestyrelsen, som vi

mener kan blive nemmere, hurtigere og mere effektiv. For at

det kan lykkes kræver det en indsats fra både bestyrelsen og 

ejerforeningens beboere. I dette nyhedsbrev kan du læse en 

gennemgang af  hvad dette konkret betyder. I forlængelse af

disse nye tiltag arbejder vi ligeledes på en ny hjemmeside,

med hyppigere opdateringer og mere information om de 

sager og projekter bestyrelsen arbejder med. 

Ud over dette har vi gang i en række projekter som I kommer

til at høre mere om i den kommende tid. Nogle af  tingene vil 

blive gennemgået i dette nyhedsbrev – bl.a. en kommende 

sommerfest som er et gammelt initiativ vi tager op igen. Vi

glæder os til at komme i gang med fungere som jeres besty-

relse og få sat gang i en masse spændende initiativer.

Med venlig hilsen 

Den nye bestyrelse
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INDHOLD

GÅRDEN & HAVEN
Kristine fortæller om ar-

bejdet med forskønnelse af

gården og haven.

KONTAKT TIL 
BESTYRELSEN
Sådan kontakter du besty-

relsen på bedste vis.

ARBEJDSDAG
Vi skal have ryddet op og 

sørget for at få skik på 

gården. Kom og vær med 

på arbejdsdagen d. 16. juni 

kl. 10.00.

SOMMERFEST
Vi har besluttet os for igen

at indføre en årlig som-

merfest for foreningens

medlemmer.

CYKELOPRYDNING
Det flyder igen med gamle 

cykler - både i gården og 

udenfor ejendommen - og 

det er tid til at rydde op 

blandt dem.



Kontakt til bestyrelsen

Vi oplever at Bispeengens beboere til 

tider har svært ved at finde ud af  hvem de 

skal tage fat i ved et givent problem. Det 

medfører øget arbejde for bestyrelsen og 

længere svartider på beboernes henvendel-

ser, hvilket vi gerne vil undgå, for i sidste 

ende at kunne gøre et bedre stykke arbejde 

for jer. Vi har derfor ændret en del på 

kommunikationsmulighederne til bestyrel-

sen. Nedenfor er i prioriteret rækkefølge en 

gennemgang af  de tilgængelige kommunika-

tionsmuligheder, der er og i hvilke tilfælde 

de skal bruges.

Primær kontakt

E-mail er den bedste måde at kontakte 

bestyrelsen på i tilfælde hvor forespørgslen

ikke er akut. Dette kan f.eks. dreje sig om 

gode ideer og forslag, klager, godkendelse til 

ombygning, forsikringssager, der hører un-

der ejerforeningen, adgang til loft/

kælderrum og lign. Vi checker dagligt mail 

og prioriterer at svare på jeres mail hurtigst 

muligt, hvilket betyder vi forventer at kunne

svare på de fleste af  jeres henvendelser in-

den for et par dage - hvis ikke timer - af-

hængig af  typen af  spørgsmål.

E-mails skal sendes til: 

bestyrelsen@bispeengen.dk

Forsendelse af dokumenation til Be-
styrelsen

I tilfælde af  at I skal sende en eller anden

form for dokumentation til bestyrelsen, kan 

I enten aflevere det i vores postkasse på 

nedenstående adresse, eller faxe det til os.

Postkasse

E/F Bispeengen

Munkensvej 4, kld

DK-2000 Frederiksberg

Fax: 38 19 56 73

Akutte situationer

I tilfælde af  sprunget vandrør, strømsvigt

og lign. skal I ringe til bestyrelsens vagttele-

fon. I disse situationer er det selvfølgelig 

også vigtigt at I får kontaktet en håndværker

eller lign. hurtigst muligt. Vagttelefonen kan 

selvfølgelig også benyttes af  de beboere, der 

ikke har e-mail, eller som har problemer

med at komme i kontakt med bestyrelsen på

anden måde.

Nummeret er: 21 67 86 75

Vicevært

Vi skal samtidig gøre opmærksom på at I

skal tage kontakt til viceværten i tilfælde af

f.eks. problemer med dørtelefonen, man-
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glende lys på trapperne, knuste ruder, der 

hører under ejerforeningen (f.eks.

kældervinduer), græsslåning, snerydning og 

lign.

Vi håber I vil være med til at få oven-

stående til at fungere så vi kan være der når 

I har brug for os.

W.R. Service (Wivi & Kurt)

Træffetid ( 07.00 - 17.00 )    20 21 70 09

Udenfor normal arb. tid:     47 93 90 09
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Siden sidst

Ny hjemmeside

Som en del af  opstramningen af  foren-

ingens visuelle identitet – overfor både nye

og nuværende beboere vil vi indenfor den 

nærmeste fremtid lancere en ny hjemmeside

for ejerforeningen. Den nye hjemmeside får 

et nyt design og vil på en række områder 

blive optimeret i forhold til at lette kontakten

beboere imellem og mellem beboere og be-

styrelsen. Hjemmesiden (og e-mail) bør være

og vil blive bestyrelsens primære redskab til 

at kommunikere med beboerne og når den 

nye hjemmeside åbner vil vi anbefale alle 

beboere til at bruge den så meget som mu-

ligt. Til at begynde med vil  hjemmesiden 

indeholde alle de samme informationer som 

hidtil, men vi vil lægge nye funktioner på 

den i løbet af  sommeren.

Cykeloprydning

Der står efterhånden mange gamle,

ubrugte cykler i gården samt foran bygnin-

gen. Derfor vil vi i starten af  juni måned 

sætte manila-mærker på alle de cykler, der 

ikke lader til at være i brug. Hvis

mærkaterne stadig sidder på cyklen efter en 

måned bliver de samlet ind og opbevaret

endnu en måned, hvorefter de resterende

cykler vil blive afhentet af  Politiet. Vi opfor-

drer derfor alle beboere, der har ubrugte 

cykler stående i gården eller omkring 

bygningen til at opbevare disse cykler i 

kælder/loftsrum i stedet så de ikke optager 

plads for fungerende cykler.

Arbejdsdag

Som beboere i en ejerforening er vi en 

del af  et fællesskab. Vi sætter alle pris på at

her er rent og pænt, at grillen fungerer, at vi 

kan hænge vasketøj til tørre i gården og at vi

har borde og stole i gården - men det kræver

en fælles indsats at sikre at det fortsætter

sådan. Arbejdsdagene i foreningen bruger vi

til at vedligeholde vores fælles faciliteter – 

men også til at mødes og sætte ansigter på 

hinanden. Vi vil derfor opfordre folk i foren-

ingen til at møde op og minde hinanden om 

arbejdsdagen.

Alle deltagende i arbejdet denne dag 

modtager som tak to flasker god rødvin og 

deltager endvidere i konkurrencen om et 

gavekort.

Arbejdsdagen er d. 16. juni 2007 - kl. 

10.00. Vi mødes ved grillen og planlægger

dagens arbejde præcist når vi ved hvor
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mange vi er. Kom og deltag – store som små

– og tag din nabo med!  Håber vi ses! 

Dørtelefonanlæg

Der er blevet skiftet dørtelefonanlæg i to 

opgange; Munkensvej 4 og Bispeengen 9. 

Dette skete med en uges forsinkelse, da 

dørtelefonerne blev beskadiget under trans-

porten til installatøren. Derudover forløb

installationen planmæssigt, og det er besty-

relsens indtryk, at anlæggene fungerer upåk-

lageligt. Hvis andet er tilfældet, kan der na-

turligvis rettes henvendelse til bestyrelsen,

der vil få evt. fejl og mangler udbedret.

Der budgetteres med, at der skal ud-

skiftes to dørtelefonanlæg om året, indtil alle 

er blevet udskiftet, og dem der i dårligst

stand udskiftes naturligvis først.

Sommerfest

Vi har i bestyrelsen besluttet, at genind-

føre en årlige sommerfest for E/F Bispeen-

gens beboere. Vi håber på, at kunne skabe 

en hyggelig fest og vi håber på, at så mange 

som mulig af  Jer, har lyst til at deltage i fes-

ten. Vi vil senere komme ind på alle detaljer 

omkring festen, men vi kan allerede nu sige,

at festen vil foregå i august.

Følg med på hjemmesiden, hvor vi vil 

komme med mere info så snart vi har det 

klar.

Barnedåb i haven

Vi har fået en forspørgelse fra BE 9, 1. th

om lov til at afholde barnedåb i haven d. 17.

juni ca. 12-16. Det har vi i bestyrelsen ikke 

noget imod, dog har vi bedt om, at Ejer-

foreningens bænke, borde og stole ikke vil 

blive brugt til arrangementet og da dette 

”krav” vil blive imødekommet, har vi givet

grønt lys til afholdelse af  barnedåben d. 17. 

juni.

Grillpladsen

Vi går ind i sommerperioden, hvor der 

er godt gang i grillen på de lune sommeraf-

tener. Derfor vil vi gerne opfordre alle til at

huske at gøre grillen rent efter brug. Der er 

blevet opstillet en metalspand ved grillen til 

at hælde brugt kul og aske i. På grund af

risiko for brandfare er det meget vigtigt at

der ikke bliver hældt varme kul i spanden.

Skraldecontainere

Vi må desværre konstatere at der stadig 

er nogen, der ikke kan finde ud af  at bruge 

de rigtige containere til den korrekte type 

skrald. Vi har kontaktet R98 og fundet frem

til en løsning som atter gør at alle containere

kan placeres i skraldehusene i gården. På

visse af  de nye containere er der en lås som 

låses op bliver låst op først - den er med til at

hjælpe mod at der bliver hældt alm. affald i -

så husk venlig at låse efter dig.
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Gården og haven 2007

Af  Kristine Naundrup-Jensen

Jeg har været utrolig glad for at have fået 

lov til at arbejde i haven og udvikle den som 

jeg har de sidste to år. Det har været alletid-

ers skole og jeg lærer også stadig, så ind 

imellem sker der nogle fejl. Jeg forsøger dog 

at minimere dem …

Jonna og Lise har været to uvurderlige

hjælpere. De er kommet med gode råd og 

input og så er de ikke bleje for at hive en 

hæksaks frem og klippe de mange buske eller

for at luge i bedene og vande lidt når jeg er 

på ferie. De skal have stor tak. 

Også andre har været rigtig søde at give

en hånd med til det grove … både da vi 

skulle have bygget rhododendronbedet og til

at hente jord ind fra vejen og til at grave for

mig her i foråret. Også stor tak til dem.

Børnehaverne led lige som resten af  ha-

ven sidste år af  tørken – og det kunne ses på 

resultatet. Jeg vil opfordre bestyrelsen til at

sætte opslag op der opfordrer børnefa-

milierne til at bruge den. Det er jo trods alt 

dem den er tiltænkt. 

Men er der ingen der 

melder sig, så sørger

jeg gerne igen i år for

at plante i den. To-

matplanterne gik rig-

tig godt sidste år, så 

dem prøver vi igen. Så

vil jeg blot plante 

sommerblomster i det ene stykke, da radiser,

ærter og bønner alligevel ikke blev høstet af

andre end Jonna og jeg.

Sidste år skiftede jeg alle jordbærplan-

terne ud med stiklinger fra de gamle. Så det 

er jeg spændt på om giver høst i år. De ser 

ud til at komme meget godt. Og det er en 

rigtig god sort – store og meget søde bær.

Rhododendronbedet stod virkelig flot 

sidste år. Planterne er vokset fint til og nogle

af  dem er allerede ved at komme i blomst.

De små bunddække jordbær breder sig sta-

dig lystigt og også blåbærbuskene er vokset
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godt til, så der skal nok komme masser af

gode og søde blåbær til efteråret.

Staudebedene havde det hårdt sidste år.

Bedene langs med murene er meget svære at

holde fugtige nok til, at planterne kan klare

en varm og tør sommer. Så jeg vil gerne

flytte alle stauderne over i de to bede der 

står på hver side af  rhododendronbedet.

Her virker som om der er gode vækstbetin-

gelser og jeg tror de vil gøre sig meget flot-

tere der. Oveni det vil det være meget 

nemmere at holde, da de ikke skal vandes så 

meget der. Også her vil jeg fylde op med 

blomsterløg, så bedene blomstrer fra tidligt 

forår til sent efterår.

I bedene langs med muren vil jeg så 

plante venga igen. Det er samme plante der 

står langs murene i forvejen. De er superro-

buste – og selvom solen og tørken også 

gjorde det overordentlig svært for dem sidste

år, så skal der ikke meget mere end et par 

dages regn til før de bliver grønne igen.

I bedene ved skraldeskuret ved Bispeen-

gen 9-11 er der plantet masser af  forårsløg,

gladiolus, stokroser, lupiner og vinterroser.

Og her og nu kan man se det flotte resultat.

Der er kommet masser af  forårsblomster op 

og det giver haven sommerstemning meget 

tidligt. Det bed er sådan set færdigt og skal 

nu blot holdes ved lige.

I bedene ved grillpladsen satte jeg sidste 

år lavendel og de står fint. Her vil jeg til 

efteråret sætte nogle blomsterløg så det 

bliver blomsterrigt også i foråret. Ellers skal 

det egentlig også bare passe sig selv

Sommer-

blomsterne skal 

i en gang i maj, 

når det er 

sikkert, at der 

ikke kommer 

flere nætter med

frost. De mange

altankasser røg 

ud sidste år, da 

de var blevet

meget møre og flere af  dem var gået i styk-

ker. Så sammen med sommerblomsterne

skal der indkøbes altankasser og noget mere

jord. Jeg regner med at beplante de to 

trækasser langs med stien, den trækasse der 

står nede i hjørnet, den ved legepladsen og 

de potter der står ved tørrestativerne med 

lavendel, da de kan tåle den direkte sol. Men

de andre trækasser, altankasserne og pot-

terne ved den store port vil jeg gerne plante 

til med margueritter og pelargonier. De efeu 

der er der fra sidste år bliver.

Sidste år indkøbte jeg to nye vandslager

til haven. De er selvoprullelige og dem er jeg 

meget glad for. Jeg behøver dog hjælpe til at

lave deres ophæng, men det er der måske en 

af  jer der kan hjælpe med?

Her til efteråret er det min plan at købe 

flere forårsløg – ligesom jeg gjorde sidste år.

Så skulle der være fyldt godt i alle bede til at

blomstre tidligt over det hele.

EJERFORENINGEN BISPEENGENS NYHEDSBREV 	 MAJ 2007

SE DE SENESTE NYHEDER PÅ EJERFORENINGENS HJEMMESIDE WWW.BISPEENGEN.DK


