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VELKOMMEN TIL 
EJERFORENINGEN ISLANDSHUS 

Hjemmeside 

På vores hjemmeside www.islandshus.dk kan man læse nyhedsbreve, husorden mm. 

Adgangskoden til vedtægterne er dit lejlighedsnummer. 

Postkasser 

Navneændring på postkassen kan ske ved henvendelse til bestyrelsen på islandshus@gmail.com. 

For at holde postkasserne så ens som muligt bør “hjemmelavede” navneskilte ikke anvendes. 

Beboere, som ikke ønsker trykte reklamer, opfordres til at anskaffe sig et “Reklamer – Nej tak”-skilt 

på posthuset. 

Affald og storskrald 

Der må ikke efterlades affald i opgangene eller i gårdene, og generelt opfordres der til at holde 

orden og tage ansvar for ryddeligheden overalt. 

I affaldsskakterne må der kun nedkastes indpakket køkkenaffald, dvs. en pose med knude på!! 

Alle reklamer og aviser skal smides i papircontainerne og må ikke efterlades ved postkasserne. 

Containere til genbrug af glas, flasker mv forefindes både i Bergthorasgade og på 

parkeringspladsen ved Gunløgsgade.  

Storskrald stilles ved den store container på parkeringspladsen ved Gunløgsgade. 

En folder med information om, hvor de forskellige affaldscontainere står henne, kan fås ved 

henvendelse til bestyrelsen. 

Trappevask 

Foregår 1 gang hver 14. dag i sommerperioden og 1 gang ugentlig i vinter perioden.  

Rygning 

Der må ikke ryges på svalegange, i vaskeriet og i elevatorerne. Cigaretskodder må ikke efterlades 

i opgange og på matriklen, og de må ikke smides ud af vinduerne. 

Vaskeri 

Vaskebrik kan købes ved at henvende sig til bestyrelsen på islandshus@gmail.com. For mere info 

se Islandshus.dk under fanen Vaskeri.  

Cykler og barnevogne 

Cykler, barne- og klapvogne må ikke henstilles i opgangene. Der er kælderrum til opbevarelse af 

disse i cykelkælderen ved nedgangene ved Bergthorasgade og Gunløgsgade. 

Det er forbudt at opbevare knallert, scooter eller tilsvarende i kælderen med benzin i tanken. 
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Støj og larm 

Da vægge og lofter er jernbeton, kræves der slagboremaskine med murbor. Denne kan lånes ved 

henvendelse til bestyrelsen islandshus@gmail.com mod et depositum på 200 kr. Der må kun 

bores på hverdage mellem kl 9.00 og 19.00, samt lør-, søn- og helligdage mellem 9.00 og 13.00. 

Ved fest og høj musik: Hold vinduer lukket og vis hensyn, især efter kl 22.00. Naboer kan 

orienteres ved opslag i opgangen. 

Husdyrhold 

Der er tilladelse til at holde husdyr på ejendommen. Reglerne kan ses på Islandshus.dk under 

fanen Husorden, hvor Husdyraftalen også kan ses. 

Administration 

Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S v/administrator Ulla Knudsen 

St. Kongensgade 24 B, 1264 København K 

Tlf. 33 13 78 00 / 33 76 47 45 – uk@swe.dk 

Bestyrelsen 2015 

Bestyrelsen er valgt på generalforsamlingen og information omkring bestyrelsesmedlemmer findes 

på islandhus.dk under fanebladet Bestyrelsen eller på opslagstavlen i vaskekælderen. 

Vicevært 

Vicevært information kan ses på Islandshus.dk under fanebladet Vicevært & Administrator. 

Viceværtopgaver oplyses til bestyrelsen islandshus@gmail.com.  

Låseservice med døgnvagt træffes på tlf. 33 12 12 12. Tilkaldes for egen regning. 

Kontortid 

Bestyrelsen har kontortid en gang månedligt. Tiderne kan skifte og oplyses derfor på døren til 

kontoret ved vaskeriet og på hjemmesiden. 

Facebook 

Følg os på facebook: https://www.facebook.com/groups/450728681626753/?fref=ts  
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