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Hej alle sammen! 
 
Hermed Lauritz Kollegiets første nyhedsbrev. Fremover vil nyhedsbrevet blive sendt ud 
med 1-2 måneders mellemrum, og derudover sender vi også mails ud med dag-til-dag 
information (fx hvis der lukkes for vandet).  
 
Ny varmemester 
Som de fleste sikkert ved har vi fået ny varmemester. Han hedder Brian Birkling og han kan 
kontaktes på bbr@ubsbolig.dk eller 27 78 38 55. I kan også træffe ham på hans kontor i 
kælderen i opgang 9.  
 
Varmeaflæsning 
Brunata har været ude og fjernaflæse varmemålere (de sidder på radiatorerne). Nogle 
varmemålere havde intet signal, hvilket skyldes at batterierne ikke er blevet skiftet. Man er 
selv ansvarlig for at skifte batterierne i varmemålerne, så gør jer selv en tjeneste og tjek om 
der står noget i displayet på jeres varmemålere. Hvis der ikke står noget i displayet, så skal 
batterierne skiftes.  
 
Kælderrummet i opgang 7 
Vi døjede meget med misbrug af kælderrummet i opgang 7 i efteråret. Som konsekvens er 
dette rum derfor blevet aflåst imens vi overvejer hvordan rummet fremover skal anvendes. 
Forslag til hvad vi kan bruge rummet til i fremtiden kan sendes til Beboerbestyrelsen 
på bestyrelsen@lauritz.dk  
 
Støjklager 
Vi oplever fortsat at der er usikkerhed omkring hvordan klageproceduren foregår. Vi har 
derfor lavet et nyt punkt på hjemmesiden hvor det beskrives, og vi opfordrer alle til at 
læse dette (http://lauritz.dk/kollegiet/husorden/støj_og_klager.html). Hvis I har spørgsmål 
til klageproceduren er I meget velkomne til at skrive til enten UBS (slj@ubsbolig.dk) eller 
Beboerbestyrelsen (bestyrelsen@lauritz.dk).   
 
Afmeldt fællesantenne 
På beboermødet den 20. september 2016 blev det vedtaget at afmelde vores 
fællesantenne hos YouSee gældende pr. 1. januar 2017. Der har været lidt problemer med 
dette, men det er nu bragt i orden. Hvis I ønsker TV-kanaler skal I derfor selv tegne et 
individuelt TV-abonnement hos den ønskede udbyder.  
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Studietjek 2017 
Husk at UBS i øjeblikket er i gang med studietjek 2017. Hvis I ikke allerede har gjort det, så 
gå ind på http://www.ubsbolig.dk/da/studietjek-2017 og følg anvisningerne. 
Dokumentationen skal være UBS i hænde senest 31. marts 2017.  
 
Opdaterede regler for leje af festlokalet og ny festlokaleudlejningsansvarlig 
I kan læse de opdaterede regler for leje af festlokalet her 
(http://lauritz.dk/faciliteter/festlokale/regler-booking.html). Vigtigst er, at fester fremover 
skal slutte senest klokken 03.00 af hensyn til de øvrige beboere.  
Jannick har overtaget ansvaret for udlejning af festlokalet. Anne og Jannick kører med 
overlap ift. de udlejninger der allerede er bekræftet, imens alle nye udlejninger vil blive 
håndteret af Jannick.  
 
Bestyrelsens arbejde 
Næste bestyrelsesmøde er på tirsdag den 21. februar 2017. Referatet fra det sidste 
bestyrelsesmøde er vedhæftet i denne mail og kan også findes 
på http://lauritz.dk/livet/bestyrelsen/dagsordener-referater.html.  
 
Nyhedsbrevet, tilmelding/afmelding 
Ønsker du ikke at være tilmeldt Kollegiets Nyhedsbrev, så send en mail 
til nyhedsbrev@lauritz.dk og du vil blive afmeldt.  
 
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  
 

 
 
 
 
 


