
  17. juni 2017 

 

 1 

Lauritz Kollegiets Nyhedsbrev | 2017 vol.2 
 
Hej alle sammen! Her er lidt nyt om status på kollegiet. 
 
 

Ny internetudbyder 

På ekstraordinært beboermøde den 30. maj 2017 blev det enstemmigt vedtaget at skifte 
kollegiets internetudbyder fra bolig:net til Dansk Kabel TV. Ændringen bliver gældende fra 
1. december 2017, hvor vi altså skifter til Dansk Kabel TV. Den nye forbindelse bliver en 
75/75 Mbit individuel forbindelse, med mulighed for tilkøb af yderligere hastighed, såfremt 
den enkelte beboer ønsker dette. Der kommer mere information fra Dansk Kabel TV i løbet 
af efteråret.  
 
 

Vaskeriet i opgang 11/13 

Kortsystemet i vaskeriet i opgang 11/13 synger på sidste vers. Maskinerne fejler ingenting, 
men kortsystemet er forældet og kan ikke opdateres yderligere, og skal derfor helt skiftes. 
Der er stadig en del vaskekort, der virker i vaskeriet i opgang 11/13, og de kan naturligvis 
fortsat anvende disse maskiner. De, hvis vaskekort ikke virker i opgang 11/13, henvises til 
vaskeriet i opgang 5. Vi har startet processen med at få skiftet vores vaskekortsystem til et 
vaskechipsystem, og det nye system forventes at være oppe at køre i begge vaskerier en 
gang efter sommerferien, men indtil da må vi holde ud med de vaskeforhold der er nu. 
 
 

Opdaterede regler for leje af festlokalet 

Grundet fortsat mange klager fra beboere i opgang 5-9 har bestyrelsen besluttet, at fester 
i festlokalet fremover skal slutte senest klokken 24, tilsvarende Husordenens §13 stk. VI  
Derudover er det blevet besluttet, at festlokalet fremover højst må udlejes 2 gange i 
måneden. Dette skyldes den arbejdsbyrde, der er ifb. med udlejninger. Bestyrelsen har 
valgt at minimere denne arbejdsbyrde, så der fortsat er frivillig arbejdskraft til at udføre 
opgaven.  
 
 

Husk fremlejereglerne, især nu hvor sommeren kommer 

Med sommerferien for døren er det jo fristende at fremleje sin lejlighed på airbnb eller 
lignende, men HUSK at det er strengt forbudt! Ulovlig fremleje, fx via airbnb, er 
opsigelsesgrund. Man kan læse mere om fremlejereglerne på UBS’ hjemmeside 
(http://www.ubsbolig.dk/da/fremleje). 
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Beboerbestyrelsen og udvalg på kollegiet 

Næste bestyrelsesmøde er på mandag, den 19. juni 2017. Alle beboere kan deltage, 
såfremt de informerer bestyrelsesformanden forinden på mail (formand@lauritz.dk). 
Referater fra tidligere møder og dagsorden for næste møde kan findes på kollegiets 
hjemmeside (http://lauritz.dk/livet/bestyrelsen/dagsordener-referater.html). 
Husk at kollegiets festudvalg og velkomstkomité altid søger nye medlemmer, læs hvordan 
du melder dig ind her http://lauritz.dk/livet/livet.html 
Har du grønne fingre? Kollegiets have kunne godt bruge en kærlig hånd, så hvis nogen har 
lyst til at genopstarte haveudvalget, så skriv til bestyrelsen, så skal vi nok hjælpe med at få 
jer sat i gang. Der er forholdsvis frie hænder ift. hvad man kan/må lave derude. 
 
 

Nyhedsbrevet, tilmelding/afmelding 

Ønsker du ikke at være tilmeldt Kollegiets Nyhedsbrev, så send en mail 
til nyhedsbrev@lauritz.dk og du vil blive afmeldt. 
 

Husk, du kan altid finde tidligere nyhedsbreve her: http://lauritz.dk/livet/nyhedsbrev.html 
 

Det var alt for nu! 
 
 
 

Venlig Hilsen  
Beboerbestyrelsen  
Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej 
 
 
 

Kontakt beboerbestyrelsen: bestyrelsen@lauritz.dk 

Kontakt varmemesteren (Brian): bbr@ubsbolig.dk 

Kontakt ejendomsadministratoren (Simon): slj@ubsbolig.dk 
 
 

 
 

 


