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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

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



Nyt Dørtelefonanlæg

Der er efterhånden ved at være mange problemer 
med det gamle og nedslidte dørtelefonanlæg. Dette 
betyder, at vi i foreningen bruger mange penge på at 
vedligeholde og udskifte moduler og telefoner rundt 
om i ejendommen. Derfor har bestyrelsen kigget på
et par moderne løsninger, som kan genbruge det 
eksisterende el-net. Specielt har to løsninger fra 
henholdsvis SSS Siedle og Ritto fanget vores 
interesse. Der vil i de løbende måneder blive taget 
stilling til, om vi på nuværende tidspunkt skal gå i 
gang med udskiftningen af telefonsystemet og i givet 
fald hvilket anlæg, der vil være den bedste løsning 
for os. 

Internet

Ejendommen har som mange er bekendt med et 
fælles datanetværk, som bruges til kommunikation 
og internet. Vi har i efteråret udvidet systemet, så det 
giver mulighed for, at endnu flere kan komme på. 
Yderligere information og tilmelding sker gennem 
bestyrelsen. 

Generalforsamling

Årets nært forestående generalforsamling bliver 
afholdt søndag den 2. april 2006 på danseskolen, 
Borups Allé 114. Mere information herom følger 
fra Boligexperten. 
Bestyrelsen glæder sig til at se alle beboere, som 
har mulighed for at komme. 

Cykeloprydning

Som nævnt i sidste nyhedsbrev er det igen blevet 
tid til en cykeloprydning. Alle cykler i gården og 
omkring ejendommen har fået en lille mærkat sat 
på, som blot skal tages af, såfremt den sidder på
en cykel, man ønsker at beholde. De resterende 
cykler med mærkater på, vil fra 1.april blive samlet 
sammen og opbevaret minimum 1 måned for 
derefter at blive bortskaffet. 

Der henstilles endnu engang til, at folk stiller deres 
ikke dagligt benyttede cykler i kælderen, for at 
skabe lidt mere plads i de meget fyldte cykelskure.  



Brandsikring – et fælles anliggende

For at sikre vores ejendom mod brand henstiller 
bestyrelsen til, at alle ejere/lejere viser hensyn og 
respekterer gældende regler vedr. brandsikring.

Dette indbefatter bl.a., at der ikke henstilles nogen 
form for effekter på trappeområderne, idet disse 
fungerer som flugtveje ved en eventuel brand.

Derudover misbruges efterladte effekter af 
pyromaner til brandstiftelse, hvilket der har været en 
række eksempler på i den seneste tid. 

Af sikkerhedsmæssige hensyn er det derfor 
nødvendigt, at alle overholder disse regler. Dog sker 
dette ikke altid og det har vist sig påkrævet, at der 
med jævne mellemrum foretages indsamlinger af 
efterladte effekter i opgangene. Effekterne kan  
efterfølgende afhentes ved at kontakte den 
vagthavende fra bestyrelsen på 21 67 86 75. 
Har man fået fjernet noget, vil man blive opkrævet 
250,- der alene dækker arbejdslønnen til firmaet, 
som foretager indsamlingen. 

Gamle møbler mm…
Desværre har der vist sig en tendens til, at enkelte 
beboere efterlader gamle møbler, vaskemaskiner og 
andet affald på de fælles loftsområder!?! 
Denne adfærd er helt uacceptabel og må straks 
ophøre. 

Rentefradrag for foreningens fælleslån

For år 2005 afhænger det skattemæssige rente-
fradrag af, om man har valgt at indfri sin del af 
foreningens fælleslån eller ej.
For de ejere der pr. ultimo marts indfriede deres del 
af fælleslånet er beregningen følgende:
Foreningens renteudgifter på fælleslånene for 
1. kvartal 2005 har været 111.856 kr.
Samlet fordelingstal for foreningen er 10.000.
Dette giver således et skattemæssigt rentefradrag 
(rubrik 44 på selvangivelsen) på (111.856/10.000) 
11,1856 kr. pr. fordelingsandel.
For en lejlighed med et fordelingstal på 69, betyder 
det et rentefradrag på (69*11,1856) 771,81 kr.

For de ejere der ikke har indfriet deres del af 
fælleslånet er beregningen følgende:
Foreningens renteudgifter på fælleslånene for de tre 
sidste kvartaler af 2005 har været 279.647 kr.
Samlet fordelingstal for ejere med fælleslån i 
pågældende periode er 8.285.
Dette giver således et skattemæssigt rentefradrag 
(rubrik 44 på selvangivelsen) på (11,1856 + 
279.647/8.285) 44,9390 kr. pr. fordelingsandel.
For en lejlighed med et fordelingstal på 69, betyder 
det et rentefradrag på (69*44,9390) 3101 kr.



Husorden

Affald Intet affald må hensættes på trapper eller i gården. 
I renovationsskurene i gården skal aviser og ugeblade 
nedlægges i de særlige avisbeholdere (genbrug), og 
almindeligt affald skal anbringes i affaldsbeholderne. 
Affald i form af glas og flasker kan smides i genbrugs-
containerne ved Irma.
Affaldsbeholderne må ikke overfyldes (skal kunne lukkes). 
Intet affald må henlægges på eller ved siden af 
affaldsbeholderne. 
Storskrald skal anbringes i det særlige storskraldsrum ved 
hovedporten. Storskrald må ikke smides uden for 
storskraldsrummet, da dette er til gene for renovations-
folkene.

Gårdanlæg Færdsel i og benyttelse af gården skal ske 
med tilbørlig hensyntagen til øvrige beboere og herunder i 
særdeleshed mindre børn samt ældre. 
Cykling på tohjulede cykler - bortset fra egentlig 
øvelseskørsel - og brug af skateboards er ikke tilladt i 
gården. Enhver forurening af gårdanlægget er forbudt.
Såvel legeplads som grillplads skal efter brug efterlades i 
ryddelig stand. Benyttelse af grillplads især efter klokken 
22.00, må ikke indebære eller medføre støjende adfærd til 
gene for omkringboende.
Motorkøretøjer må ikke henstilles i gården. 
Cykler og barnevogne m.v. må ikke hensættes i gården 
eller i opgangene, men skal så vidt muligt hensættes i 
cykel- og barnevognsskur. 
Husdyr er tilladt, men medtages disse i gården, skal de 
føres i snor og må på ingen måde være til gene for øvrige 
beboere eller ejendommen. Eventuel forurening skal 
straks fjernes af dyrets besidder. 

Det er ikke tilladt at fodre vilde fugle og katte etc. i 
gården. 
Endvidere er enhver leg i renovations- og cykelskure 
forbudt.

Grillpladsen Grillpladsen med grill er for beboerne 
og ikke til store familiefester o. lign, derfor er det ikke 
tilladt at reservere hele grillpladsen samt borde og 
stole. Ved større komsammen vis hensyn og tag selv 
grill og borde og stole med ned i gården. 

Musik/støj Høj musik og støjende adfærd (fester 
boremaskiner mm) skal være ophørt inden kl. 22.00 
på hverdage. Enhver form for støjende adfærd skal 
ufortøvet standses/dæmpes, hvis bestyrelsen eller 
dennes repræsentant på grundlag af klage eller af 
egen drift påbyder det. Husk derfor at vise hensyn til 
naboer og husk at du/i bor i lejligheder. 

Lofter, kældre og trapper Cykler, barnevogne m. m. 
samt fod- og legetøj, varer af enhver art og affald må
ikke hensættes på kælder- og lofts- gange, tørrelofter 
og trapper. 
Pulterrum skal altid holdes forsvarligt aflåst og 
tømmes ved brugerens fraflytning. 
Pulterrum skal af brugeren forsynes med tydelig 
markering af navn og adresse. 
Børns leg må ikke ske i kældre og på lofter. 
Tørrelofter skal efter brug efterlades i ryddelig stand. 
Døre til kældre og lofter skal altid holdes aflåst.
Forurener en beboer trappe, lofts- eller kældergang, 
skal beboeren selv sørge for oprydning og rengøring 
af dette område. 


