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Hej alle sammen! Her er lidt nyt om status på kollegiet 
 
 

Ny ejendomsadministrator hos UBS 

Den 1. september 2017 erstattede Anni Vagner Simon Jørgensen som ejendomsadmini-
strator for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej. Anni har tidligere administreret kollegiet og 
kender derfor ejendommen og dens historik rigtig godt. Anni kan kontaktes på ava@ubs-
bolig.dk og på telefon 33 34 77 63 
 
 

Udskiftning af betalingssystem i vaskerierne  
Så er det endelig blevet tid til at få kortsystemet i vores vaskerier skiftet til et låse-/vaske-
briksystem, hvor brikkerne kommer til at fungere både som låsebrikker i hoveddørene og 
som vaskebrikker i vaskerierne.  
Der har været sommerferie for alle, også de firmaer vi har inde over dette, og derfor er 
tidsplanen skredet lidt, vi håber I stadig kan strække jeres tålmodighed det sidste stykke, 
indtil vi er helt i mål.  
Begge vaskerier, både i opgang 5 og opgang 11/13, vil være lukket mandag den 25. sep-
tember og tirsdag den 26. september, da de nye betalingssystemer skal installeres i vaske-
rierne disse dage. Når det nye system er oppe at køre, bliver det for fremtiden også muligt 
at booke vasketider online og via app (mere information om det kommer senere). Vaske-
prisen hæves fra 10 kr. pr. vask til 11 kr. pr. vask.  
UBSBOLIG informerer om udleveringen af låse-/vaskebrikker, når de ved hvornår det bliver.  
 
 

Ordinært beboermøde, torsdag den 28. september 2017  
Torsdag den 28. september 2017 afholdes der ordinært beboermøde klokken 19.00 i kol-
legiets fælleslokale (indgang fra 6. sal i opgang 5 og 9). Indkaldelserne blev udleveret i alle 
postkasser den 29. august, og der er i dag, den 15. september, ligeledes blevet udleveret 
forslagsmateriale i alle postkasser. Til dem, der er mere til det digitale, så kan alle relevante 
dokumenter også downloades på kollegiets hjemmeside (http://lauritz.dk/livet/beboer-
møde/beboermøde-28-september-2017.html). Budgetforslag for 2018 kan udelukkende 
findes på kollegiets hjemmeside, og er således ikke blevet udleveret i jeres postkasser.  
Der kan ikke stemmes med fuldmagt til beboermøde, det er kun muligt at afgive stemmer 
ved personligt fremmøde, så husk at møde op og få indflydelse på vores alle sammens 
fremtidige kollegie. 
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Beboerbestyrelsen og udvalg på kollegiet 

Ønsker du at være med i bestyrelsen? Så mød op til beboermødet den 28. september og 
stil op som enten bestyrelsesmedlem eller suppleant. Referater fra tidligere møder kan fin-
des på kollegiets hjemmeside (http://lauritz.dk/livet/bestyrelsen/dagsordener-refera-
ter.html), hvor man også kan finde en beskrivelse af bestyrelsens arbejde.  
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@lau-
ritz.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 (Anni): ava@ubsbolig.dk   
 
 

 
 

 


