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Hej alle sammen! Hermed lidt nyt fra bestyrelsen. 
 
 

Der lukkes for vandet mandag den 11. december 2017 klokken 09.00 til 11.00 
Dette skyldes at Frederiksberg Forsyning skal lave noget arbejde på hovedledningen.  
 
 

Udskiftning af betalingssystem i vaskerierne  
De nye betalingssystemer er installeret og det fungerer bare super godt igen, hvis altså I 
har husket at hente jeres nye vaskebrik hos Brian (på hans kontor i kælderen i opgang 9).  
Der er desværre stadig mange der ikke har afhentet deres nye vaskebrik, så hermed en 
opfordring til de sidste om at få dette gjort hurtigst muligt. Brian kan findes på hans kontor 
på hverdage mellem 7.30 og 9.00 
Online og app-booking af vasketider skulle gerne fungere snarest, bestyrelsen er på sagen 
og melder ud så snart vi har fået svar fra Electrolux. Indtil videre kan man booke vasketider 
nede i vaskerierne som førhen.  
 
 

Udskiftning af låsesystemer på opgangsdørene; en bøn til beboerne! 
Vi er også i gang med at udskifte låsesystemerne på opgangsdørene til låsebriksystem 
fremfor det nuværende system med almindelige nøgler. Udskiftning vil sikre os større sik-
kerhed, så uvedkommende ikke lige så nemt kan få adgang til vores opgange.  
Alle beboere SKAL hente deres nye nøglebrikker hos Brian (på hans kontor i kælderen i 
opgang 9) og der har været rig mulighed for dette allerede, med ekstra åbningstider i 
aftentimer og i weekender. Desværre er der stadig mange der ikke har fået hentet deres 
nye nøglebrikker, og det forsinker projektet med at få udskiftet låsesystemet ganske be-
tragteligt.  
Bestyrelsen vil på det kraftigste opfordre til, at man får hentet sine nøglebrikker hurtigst 
muligt, hvis ikke man allerede har hentet disse hos Brian.  
 
 

Fælles, gratis biograftur 
Vi gentager snart den tidligere succes med en fælles biograftur for kollegiets beboere. 
Biografbilletterne betales af kollegiets beboeraktivitetskonto og det bliver derfor en gratis 
biograftur for beboerne. Snack og slik mv. er dog for egen regning. Hold øje med vores 
Facebook-gruppe, her kommer der snarest mere information om tilmelding til biografturen.  
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Beboerbestyrelsen og udvalg på kollegiet 

Referater fra tidligere bestyrelsesmøder kan findes på kollegiets hjemmeside (http://lau-
ritz.dk/livet/bestyrelsen/dagsordener-referater.html), hvor man også kan finde en beskri-
velse af bestyrelsens arbejde.  
Husk at kollegiets festudvalg og velkomstkomité altid søger nye medlemmer, læs hvordan 
du melder dig ind her http://lauritz.dk/livet/index.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 (Anni): ava@ubsbolig.dk   
 
 

 
 

 


