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Lauritz Kollegiets Nyhedsbrev | 25. august 2018 
 
 
Hej alle sammen 
 
Vasketider og Pay Per Wash 
Der har været problemer med online booking af vasketider for nogle beboere. Problemet 
skulle gerne være løst, men hvis du stadig ikke kan komme ind på siden (https://web.va-
sketur.dk/DB0145/) med de log-in oplysninger du har modtaget i din postkasse i foråret, 
så bedes du selv rette henvendelse til payperwash jf. den besked der står på ovenstående 
side.  
 
Beboermøde torsdag 20. september 2018  
Det årlige afdelingsmøde (beboermøde i daglig tale) afholdes torsdag den 20. september 
2018 klokken 18.30 i fælleslokalet på 6. sal, opgang 5-9. Alle lejemål har modtaget indkal-
delsen i postkassen, og denne er ligeledes vedhæftet her. Såfremt man har et forslag der 
skal til afstemning, skal bestyrelsen have modtaget dette senest 14 dage inden beboermø-
det (altså senest 6. september). Forslag sendes til bestyrelsens mail (se nedenfor).  
 
Problemer med internettet 
Der har været flere klager over internettet i løbet af sommeren. Nogle beboere satte gang 
i en indsamling af problembeskrivelser, der skulle sendes til bestyrelsens mail, som derefter 
ville skrive en samlet klage og sende til Dansk Kabel TV. Bestyrelsen har dog kun modtaget 
én enkelt beskrivelse af internetproblemer, og vil derfor opfordre til at alle der oplever 
problemer med internetforbindelsen sender en kort og præcis beskrivelse af det problem 
man har haft. Dette sendes til bestyrelsens mail (se nedenfor).  
 
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. 
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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 
 
 
 

 


