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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
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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



Gårdens gynger

Tidligere på året gik den ene af gårdens gynger 
desværre i stykker. Bestyrelsen har efterfølgende 
forsøgt at anskaffe en ny gynge og i den forbindelse 
også et nyt faldunderlag til gyngestativet. Dette har 
desværre vist sig at være en lidt mere kompliceret 
affære end som så. Gyngestativet står simpelthen 
for tæt på flisestien efter gældende regler for 
legepladsindretning. Dette har medført, at vi også
har måttet nedtage den anden 'stadigt fungerende' 
gynge.
Vi er ved at undersøge muligheder og regler i 
øjeblikket, og forventer at vi i forbindelse med den 
næstkommende arbejdsweekend kan flytte 
gyngestativet lidt længere ud på plænen.

Festlokale

På seneste generalforsamling blev det foreslået at 
lave et fælles festlokale. Dette kunne f.eks. være i et 
ledigt kælderlokale for at begrænse eventuelle 
støjgener mest muligt. 
Bestyrelsen hører gerne fra beboere, som har inputs 
hertil (det være sig både for og imod). Hvis nogle 
skulle være interesserede i at gå ind i arbejdet, hører 
vi ligeledes gerne om det. 

Arbejdsweekend den 29. oktober 2006

Den 29. oktober fra klokken 11-14 holder E/F 
arbejdsweekend. Der bestilles en container til 
levering ved BE 9. Vi skal ryddet lidt op og så skal
vi have sat have møblerne ind. I og med at vi har
set et faldende engagement fra beboernes side,
har bestyrelsen besluttet, at der vil være en 
præmie i form af 2 flasker god vin for arbejdet 
til de fremmødte.  

Rekvirering af Håndværkere

Hvis der opstår et akut problem med et af husets 
installationer, er det kun bestyrelsen der kan 
tilkalde håndværkere til at udbedre skaderne. Det 
sker, så bestyrelsen kan følge med i hvilke skader 
vi har på systemerne og hvad der bliver tilsendt af 
regninger. 
I bedes først og fremmest kontakte vagthavende 
ved at ringe til vagttelefonen. I nødstilfælde kan 
bestyrelsens andre medlemmer kontaktes. En liste 
over telefonnumre findes på hjemmesiden
www.bispeengen.dk
Bestyrelsen kan ikke drages til ansvar, hvis andre 
end en af bestyrelsens medlemmer tilkalder 
håndværkere.



Internet

Ejendommen har som mange er bekendt med et
fælles datanetværk, som bruges til kommunikation
og internet. Vi har udvidet systemet, så det
giver mulighed for, at endnu flere kan komme på.
I og med vi efterhånden har fået problemer med 
radioudstyret skifter vi nu udbyder. Den nye 
forbindelse vil give mærkbar hastighedsforøgelse og 
som endvidere vil gøre forbindelsen mere stabil. 
Opgraderingen af forbindelsen vil ske i udgangen af 
september måned. Med den nye løsning bliver der 
også mulighed for på sigt at få IP-telefoni. Mere 
information om dette kommer senere. Som 
udgangspunkt forbliver udgiften for 
internetforbindelsen på samme niveau, som den er i 
dag. Forbindelsen bliver bare meget bedre.

Hunde i gården/haven

Der gøres opmærksom på, at hunde skal være i 
snor i haven/gården, og at haven ikke skal bruges 
til at ”lufte” hunde dvs. som hundetoilet. Skulle 
uheldet alligevel være ude, bør det være en 
selvfølge, at hundeejeren selv fjerner hundens 
efterladenskaber.

Lyskæder (2 stk) og kabeltromle Forsvundet!

Vores juletræ med 2 lyskæder og en kabeltromle 
blev pillet ned omkring sidste weekend i februar –
men det vides ikke af hvem?
Det indebærer, at de 2 nyindkøbte lyskæder og en 
kabeltromle er forsvundet. Hvis der er nogle beboere,  
der kender til hvor de er blevet af, hører bestyrelsen 
gerne om det.

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. Bestyrelsen har gennemgået 
forskellige løsningsmodeller og er kommet til den 
konklusion, at vi vil begynde at forny 
dørtelefonanlægget med udstyr fra Ritto. Da der er 
tale om en dyr investering kan ikke alle opgange nås 
på en gang. Derfor bliver det formentlig Munkensvej 
4, som står for at få skiftet telefonanlægget ud først. 



Haven, sommer og efterår 2006 (Af Kristine Naundrup-Jensen)
Sikke en sommer. Det var varmt og dejligt og haven er blevet brugt 
meget. Desværre har planter og blomster ikke helt samme syn på
sommeren som vi. At der så blev lagt et vandingsforbud oveni, 
gjorde det ikke nemmere for blomsterne at modstå varmen, lus og 
tørst.Det har jo desværre gjort at bedene ikke har levet helt op til 
deres potentiale. Men jeg har, med hjælp fra Jonna og Lise, gjort 
mit bedste. Til gengæld viste august sig fra sin mest våde og grå
side i mands minde. Det var så rigtig godt for haven. Den 
blomstrede helt op igen. Og det var dejligt – jeg var ved at blive helt 
trist over al den tørke og elendighed.
Børnehaverne er et lille bed, som længe har været reserveret til 
børn og deres familier så de har muligheden for at få lidt jord under 
neglene. 
I år bad bestyrelsen mig om at beplante børnehaverne, da ingen 
forældre havde meldt sig som interesserede. Den har været fulde 
af radiser og ærter – og her i august er bønneplanterne også
kommet godt med. Desuden har skønne morgenfruer og solsikker 
prydet lidt. Denne del af børnehaverne får lov at stå, hvis nogle 
børn skulle få lyst til at gå i haven næste år. Ellers gør vi det bare 
igen – forhåbentlig med bedre resultat (Vi lærer så længe vi lever).
Desværre passerede jordbærplanterne deres klimaks i år og gav 
næsten ingenting. Men dem har jeg her i august plantet om, så nye 
planter (aflæggere fra den gamle gode sort) er sat i stedet. Lad os 
håbe de giver mange gode bær de kommende år.
Jonna plantede 4 tomatplanter og de er nu i gang med at afgive det 
der ser ud til at blive en meget fin høst. 
Rhododendronbedet har virkelig stået flot i år … planterne er 
vokset fint til og de små bunddække jordbær breder sig lystigt. OG 
så har der sidst i juli og i august været masser af blåbær på de tre 
blåbærbuske – og de smager dejligt, så spis endelig løs. De to 
bede ved siden af rhododendronbedet har været sået til med 
diverse sommerblomster, f.eks. solsikker, zinnia, morgenfruer, 
rød hør og valmuer. 

Nogle har stået bedre end andre, men de mange lus har gjort det 
svært for nogle af planterne at få vejret.
Min plan for haven har ændret sig lidt her i sommer. Jeg kan se at 
staudebedene langs med murene er meget svære at holde fugtige nok 
til at planterne kan klare den. Så jeg vil gerne flytte alle stauderne over 
i de to bede, der har været sommerblomster i i år. Her virker det som 
om der er gode vækstbetingelser og jeg tror de vil gøre sig meget 
flottere der. Oveni det vil det være meget nemmere at holde, da de 
ikke skal vandes så meget der.
I bedene langs med muren vil jeg så plante venga igen. Det er samme 
plante der står langs murene i forvejen. De er superrobuste – og 
selvom solen og tørken også har gjort det overordentlig svært for dem, 
så kan man nu se at der ikke skal meget mere end et par dages regn
til før de bliver grønne igen.
I bedene ved skraldeskuret ved Bispeengen 9-11 vil jeg plante nogle få
planter mere, men så skulle det også være klar til at stå på egne ben. 
Her er plantet masser af forårsløg, løvefod, gladiolus, stokroser, 
lupiner og vinterroser. De har været på 1. år i år, så fra næste år skulle 
de gerne komme i fuld flor. I bedene ved grillpladsen er der kommet 
lavendel i og de vokser også godt til. Og de dufter skønt.
Sidst men ikke mindst er planen til foråret (måske et projekt for en 
arbejdsweekend) at lave et espalier ved skraldeskuret på den anden 
side af stien (over mod Munkensvej), hvor jeg vil plante nogle 
klatreplanter, så der dannes endnu et hyggeligt ”rum” sammen med de 
to buske der kommer i stedet for de to fældede buske.
Sommerblomsterne har været en blandet fornøjelse. Svend R. hjalp 
mig med at skaffe dem hos en god og billig forhandler. Desværre var 
margueritterne ikke specielt villige til at vokse og blive flotte som de 
ellers plejer. Om det var kvaliteten, varmen eller mig er jeg ikke helt 
sikker på! Men de andre sommerblomster har nu stået meget flot, 
så …
Her til efteråret bliver der indkøbt og plantet flere forårsløg og 
dagliljeløg – ligesom jeg gjorde sidste år. Så skulle der være fyldt godt 
i alle bede til at blomstre tidligt over det hele. 
Alt i alt skulle det blive en blomsterrig have helt fra februar til oktober.



Varmesæsonen står for døren i Ejerforeningen

Nu vi går den kolde periode i møde og starter snart 
fyringssæsonen. Vi vil gerne gøre opmærksom på, at 
alle beboere bedes tænde for deres radiatorer 
mandag d. 11.september, så der kommer vand 
gennem hele systemet. Vores varmemester vil 
samtidig sørge for at efterfylde vand på
varmeanlægget samt udlufte rørene, så ”kluk-lyde”
skulle kunne undgås. 

Facaderenoveringen af gadesiden

På gadefacaden har der været problemer med 
nedfaldet murværk mm. Der har tidligere været en 
murermester ude at undersøge vores facade for løst 
puds og murværk og fjernet dette fra lift. EF har 
modtaget billedmateriale af facaden og det vil indgå i 
den igangværende projektering af 
facaderenoveringen. Ligeledes vil en række 
rådgivende bygningsingeniører blive kontaktet i et 
forsøg på at opnå den bedst mulige rådgivning og  
løsning af problemet. 

Procedure ved bygningsforandringer i lejligheder

Vi har i samarbejde med vores administrator,  
Boligexperten, udarbejdet 2 skemaer for hvorledes 
ejerne i vores forening skal forholde sig til ansøgning 
af ombygninger. Dette for at gøre det nemmere og 
hurtigere for alle parter. 

Boligexperten varetager:
Bygningsforandringer i badeværelse, køkken m.m. 

Bestyrelsen varetager: 
Bygningsforandringer mod fællesarealer, gård, gade 
og hoved-/bagtrapper. 

De omtalte skemaer kan findes på ejerforeningens 
hjemmeside www.bispeengen.dk eller udleveres 
ved henvendelse til bestyrelsen. 

Husdyr i gården/haven 

Der gøres opmærksom på, at hunde og andre husdyr 
skal være i snor i haven/gården, og at haven ikke 
skal bruges til at ”lufte” hunde dvs. som hundetoilet. 
Skulle uheldet alligevel være ude, bør det være en 
selvfølge, at hundeejeren selv fjerner hundens 
efterladenskaber.



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. 


