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Introduktion og velkomst:
Bestyrelsen for A/B Kingosparken byder dig velkommen til vores
andelsboligforening og håber, du/I bliver glade for at bo her.
Denne beboerinfomappe er tænkt som hjælp for nye beboere til at finde rundt i
A/B Kingosparken og giver en oversigt over gældende regler samt forskellige
vejledninger.
Der henvises i øvrigt til at læse gældende vedtægter, gældende husorden og regler
om husdyrhold på vores hjemmeside.

Lidt historisk baggrund:
Kingosparken er bygget på en del af jorden, der tidligere tilhørte gården ”Lykkens
Gave”. Gården lå ved Klovtoftekrydset ved Roskildevej. Entreprenør og
murermester Ejgil Pedersen købte jorden og begyndte byggeriet i starten af 1960.
Det planlagte byggeri bestod af 8 boligblokke med lejeboliger, samt et
butikscenter med minimarked og brødudsalg. Byggeriet hed oprindeligt
Ingemannsparken, som senere blev omdøbt til Kingosparken.
Lejlighederne var i størrelsen fra 24 til 75 m2. Lejen for en 66m2 lejlighed var i
1961 kr. 348. Ejgil Pedersen stod selv for udlejning af lejlighederne og kørte lejerne
efter stramme regler, bl.a. måtte de grønne områder ikke bruges til børns leg; Ejgil
Pedersen så helst lejere uden børn.
I 1980 blev ejendommen solgt til Lægernes Pensionskasse (LP) og med Dan
Ejendomme som den daglige administration. Under LP’s ejerskab havde
medlemmer og deres familier fortrinsret til de ledige lejligheder. For LP var der
tale om investering af pensionskassens midler og et ønske om størst mulig afkast.
Dette betød bl.a., at kun de mest nødvendige vedligeholdelser blev gennemført. I
starten af 2007 besluttede LP at sælge Kingosparken. Den daværende
beboerforening nedsatte en initiativgruppe. Denne havde til opgave at finde
grundlag for at få oprettet en andelsboligforening og via denne at købe
Kingosparken.

A/B Kingosparken blev stiftet:
Den 4. sep. 2007 blev der afholdt stiftende generalforsamling i Danske Banks
lokaler i Høje Taastrup. Fremmødet var over alle forventninger og ca. 360 deltog,
og 354 lejere meldte sig ind i foreningen. Derved var A/B Kingosparken en realitet.
Foreningens størrelse er på 25.678 m2, hvoraf de 317 m2 har været udlejet bl.a. til
en købmand, og nu af Cafe Paraplyen. Der er 8 blokke med i alt 516 lejligheder fra 24m2 til 94m2 (sidste via sammenlægning). I efteråret 2016 var der 474
andelshavere og 42 lejere.
www.kingosparken.dk
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Bestyrelsen og daglige funktion:
Den daglige drift af foreningen varetages af bestyrelsen. Denne vælges på den
årlige generalforsamling. Bestyrelsen arbejder tæt sammen med den valgte
administrator og foreningens ansatte vicevært. Bestyrelsen har ansvar for, at de
beslutninger, som træffes på generalforsamlingen bliver gennemført, og at de
vedtagne budgetter bliver fulgt.
På opslagstavlen i alle opgange findes en liste over siddende bestyrelse.
Beboere kan altid kontakte bestyrelsen skriftligt i postkassen uden for
ejendomskontoret. Her tager vi gerne imod konstruktiv kritik og forslag til,
hvordan vi kan gøre A/B Kingosparken til et endnu bedre sted.
Bestyrelsen kan også kontaktes på mail: andelskontakt@kingosparken.dk
Vær aktiv og deltag i den årlige generalforsamling, dette giver dig mulighed for at
være medbestemmende – så brug din stemmeret.
Løbende informationer findes på opslagstavlerne i opgangene og på vores
hjemmeside.
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Oversigt over A/B Kingosparken

Udendørs arealer:
Beboere må færdes på græsplænerne, lege, holde frokost osv. Det er dog ikke
tilladt at føre eller lade hunde færdes på græsplænerne.
Det er ikke tilladt at cykle, køre på knallert, køre i bil eller parkere disse
transportmidler på græsplænerne.
Alle har pligt til ikke at henkaste affald i området. Se yderligere i afsnittet om
affaldshåndtering.
www.kingosparken.dk
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Parkering mv.:
Der er parkeringskontrol i A/B Kingosparken med parkeringsafgift for
overtrædelser af gældende parkeringsregler. Parkeringskontrollen bliver udført af
et eksternt firma.
Parkering er kun tilladt inden for de afmærkede parkeringsbåse. Erhvervsbiler må
ikke parkeres på Kingosparkens parkeringspladser uden for normal arbejdstid. Dog
kan der for køretøjer med gule plader, som kun benyttes privat og hvor der er
betalt fuld afgift, udstedes parkeringstilladelse. Se skilte om parkering og i den
gældende husorden.
Cykler skal henstilles i cyklestativer eller i de dertil indrettede kælderrum, som
forefindes i hver boligblok.
Barnevogne, klapvogne og rollatorer må kun placeres på fliserne ved siden af
hoveddøren eller i kælderrummene beregnet for cykler.
Placering af cykler, barnevogne m.v. i strid med gældende regler behandles som
hittegods og bliver fjernet af viceværten.
Hvert forår sker der indsamling af cykler m.v. uden ejer. Dette informeres ved
opslag i alle opgange.

Fælles vaskekælder:
Vaskekælderen kan benyttes af alle beboere. Den ligger i kælderen i blok 3,
Kingosvej nr. 47. Vaskekælderen har åbent hver dag kl. 07.00 til 21.00 dog torsdag
kl. 09.00 til 21.00 - grundet rengøring.
Når man flytter ind, får man udleveret en vaskebrik, der fungerer som nøgle til
vaskekælderen, til reservation af vasketid og til start af maskiner. Hvis man ikke
har fået en vaskebrik ved indflytning, skal man kontakte viceværten. Det samme
gælder, hvis ens vaskebrik er i stykker eller er blevet væk - dette er for egen
regning.
Reservation af vaskemaskine kan enten foregå med vaskebrik på et display i
vaskekælderen eller via www.kingosparken.dk. Her skal bruges brugernavn og
kode som udleveres sammen med vaskebrikken. Hvis en reserveret vasketid ikke
benyttes senest 15 min efter start, vil der blive opkrævet et gebyr og
reservationen annulleres. Ved reservation af vaskemaskiner/-rum har man som
udgangspunkt også fortrinsret til vaskerummets tørretumbler. Vejledning i brug af
maskinerne er ophængt i vaskekælderen.
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Benyttelse af vaskekælder, herunder ophængning af tøj i tørrerummene, sker på
eget ansvar. I tilfælde af fejl på vaskemaskiner og tørretumblere, skal det snarest
muligt meldes til viceværten.

Byttebibliotek:
I vaskekælderen findes også et byttebibliotek. Du er velkommen til at aflevere og
låne bøger, Dvd’er og Cd’er i de dertil opstillede reoler. Se opslag i vaskekælderen
med nærmere beskrivelse om brug.

Private Kælderrum:
Beboernes kælderrum er private. Beboerne skal selv sørge for at holde dem rene
og ryddelige, så der ikke opstår dårligt klima i kælderen, eller at der tiltrækkes
rotter og andet utøj. Det er ikke tilladt at opbevare benzin, fyrværkeri, og andet
selvantændeligt eller brandbart væsker i kælderrum. Dette af hensyn til
brandsikkerheden.
Det er ikke tilladt at tildække lamper og åbninger i eget kælderrum. Det anbefales
ikke at opbevare værdigenstande i kælderrum. Indbrud eller skader på indbo i eget
kælderrum dækkes ikke af foreningen, men skal anmeldes til egen indboforsikring.
Det er muligt at leje ekstra kælderrum i egen boligblok, såfremt der er ledige
kælderrum. Kontakt Ejendomskontoret for nærmere.

Antenner:
Beboere må ikke opsætte egne antenner eller paraboler udvendigt på
bygningerne. Foreningen har ikke en kollektiv aftale med udbydere af tv. Den
enkelte beboer må selv sørge for tilmelding til en relevant udbyder.
Foreningen har fået installeret fibernet i alle boligblokke. Det vil sige, det er
foreningens eget net. Nuværende udbyder er Dansk Kabel Tv.

Vinduer og døre:
Beboere skal selv sørge for normal vedligeholdelse af hængsler på vinduer og døre,
herunder terrasse- og altandøre samt sørge for at smøre deres hængsler og beslag.
I perioder med regn, sne, frost eller stormvejr skal alle vinduer i kælderrum holdes
forsvarligt lukket.
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Altaner og Terrasser:
De beboere, der har altan, har pligt til at holde altanen ryddet for sne samt
renholdelse af gulvafløb og egne tagrender, både for neden og ovenover altanen.
Dette forebygger vand- og tøbrudsskader, og er med til at reducere udgifter til
udbedringer af skader.
Det er ikke tilladt at anbringe altankasser på den udvendige side af altanrækværket.
De lejligheder med altan eller terrasse har pligt til at renholde disse og ikke
benytte altaner og terrasser til henstilling af affald.
For lejligheder med terrasse har beboer ret til at beplante jordstykket foran
terrasser med blomster og buske ud til 1 meter ud fra ydersiden af plankeværket.
Al beplantning skal holdes under 1,80 meter. Der er pligt til at holde terrasse og
jordstykke ryddet og fri for ukrudt
Det er tilladt at opsætte ensfarvede markiser med stof i blå eller lys beige. Disse
må dog ikke gå længere ud end overkanten af altangelænderet eller terrassens
hegn. Se under afsnittet Installationer på hjemmesiden for, hvordan man ansøger
om tilladelse til at sætte markiser op.
Beboerne har pligt til at vedligeholde plankeværket omkring terrassen med
træbeskyttelse. Farven skal være Marehalm (RAL 703), f. eks. Gori Advance. Det er
ikke tilladt at udvide terrassen eller opstille andre former for hegn.
Belægningen af terrassen kan skiftes efter skriftlig godkendelse fra bestyrelsen,
dog må terrassens niveau ikke hæves. Se nærmere under afsnittet Ombygninger
på hjemmesiden.
Det er tilladt at tørre sit tøj på altaner og terrasser. Dog skal det være fjernet
senest 2 døgn efter ophængning. Tørrestativer må ikke være højere end hegnet
eller altangelænderet.

Hovedtrappe og kældergange:
Foreningen står for trappevask i opgangene. Beboerne har pligt til at holde
opgangene ryddede og fri for henstilling af alle former for private ejendele,
herunder møbler, cykler, barnevogne, fodtøj, planter og lign. Af hensyn til
lugtgener må der ikke henstilles nogen form for affald i opgangene. Samme regler
om henstilling gælder også for kældergange.
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Særligt for rygere:
Det er ikke tilladt at ryge på fællesområderne, dvs. opgange, vaskeri og kælderen.
Cigaretskodder må ikke henkastes i fællesarealer, benyt de opsatte affaldsspande
til dine skodder. Det samme gælder naturligvis, også at man ikke kaster
cigaretskodder ud af vinduer eller fra altaner til gene for andre beboere.

Navneskilte:
Alle beboere har en postkasse. Beboere har pligt til at tømme deres egen
postkasse. Ønsker man ikke reklamer, har man pligt til at hente ”nej tak til
reklamer” mærkater på posthuset eller på www.postnord.dk.
Ændringer eller tilføjelse af navneskilte på postkasser og dørtelefon skal rekvireres
hos viceværten. Selvgjorte navneskilte vil blive fjernet!

Brug af dørtelefon mv.:
Aflåste døre til opgangen er en sikkerhed og med til at forhindre indbrud og tricks
tyve i opgangen. Åben aldrig hoveddøren via dørtelefonen uden man kender den,
der ringer på!
Hoved- og kælderdøre skal altid holdes lukket og låst, medmindre man holder dem
under opsyn.

Husdyrhold:
I Kingosparken er det muligt at holde hund eller kat efter gældende regler.
Reglerne kan hentes på foreningens hjemmeside www.kingosparken.dk eller på
Ejendomskontoret.
Vær opmærksom på, at gældende regler om husdyr har forbud mod visse
hunderacer og krybdyr mv.
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Støjgener:
Alle har pligt til at vise hensyn over for andre beboere. Dette gælder specielt
støjende adfærd, da der er meget lydt i boligblokkene.
Det er ikke tilladt at bruge musikanlæg, radio og TV på højt niveau mellem kl.
23.00 til 08.00. Det er ligeledes ikke tilladt at bruge støjende værktøj mellem kl.
20.00 til 08.00 på hverdage. Lørdage må man bruge værktøj mellem kl. 08.00 til
17.00, søn- og helligdage kun mellem kl. 10.00 til 14.00.
Hvis man holder jubilæum, fødselsdag, nytår eller lignende, så sæt et opslag i
opgangen for at informere naboerne, og derved kan bære over med støj lidt ud
over det normale. Vis hensyn så alle kan være her.

Fælles installationer:
Alle har ansvar for fælles installationer! Hvis en beboer opdager en fejl, skade eller
mangel på ejendommen, - såvel i lejligheden som på fælles installationer, skal det
meldes til viceværten. Alt arbejde på fælles installationer, herunder varmeanlæg
og radiatorer, må alene udføres af de håndværkere, som foreningen har tilknyttet.
Se nærmere under guide til løsning af problemer i lejligheden.

www.kingosparken.dk

10

Håndtering af affald:
I A/B Kingosparken har alle pligt til at overholde de gældende regler om
affaldshåndtering. Dette for at sikre vores miljø, fremme genanvendelse og
dermed også at reducere de omkostninger, som foreningen må betale for
afhentning af affald.
Ved hver blok er der lavet affaldsøer, hvor der er opstillet containere til papir, glas,
plast, småt metal, batterier og køkkenaffald.
Derudover findes der en lokal nærgenbrugsgård ved blok 6 (se tegning). Her er der
containere til pap, småt brændbart, stort brændbart, elektronik, miljøaffald,
keramik, metal/jern.
Nærgenbrugsgården må kun benyttes af beboerne i Kingosparken. Det er ikke
tilladt at fjerne ting fra nærgenbrugsgården.
Herudover henvises til Høje Taastrup Kommunes Genbrugsstation, Lervangen 1-3,
2630 Taastrup.

Køkkenaffald:
Containerne mærket med dagrenovation i affaldsøerne er kun beregnet til
køkkenaffald i en forsvarligt lukket affaldspose, så vi kan undgå lugtgener og
hindre spild, der kan tiltrække rotter. Alle andre former for affald må ikke afleveres
i containere til dagrenovation.

Glascontainer:
Glascontaineren er kun til glasflasker og andet emballageglas, der har været
anvendt til mad og drikkevarer. Rengør flasker og emballageglas og fjern plasteller metallåg før aflevering.

Småt metal:
Containerne i affaldsøerne til småt metal er bl.a. metal som øl- og sodavandsdåser,
gryder og pander, søm og skruer samt metalkapsler/-låg. Affaldet skal være skyllet
og fri af madrester inden de afleveres i containeren.

Papircontainer:
De grønne containere i affaldsøerne må kun anvendes til aviser, reklamer og andet
papir.

www.kingosparken.dk
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Plastemballage:
Alt plastemballage afleveres i containerne for plast. Plastemballage er f.eks.
plastflasker, eddikedunke og tom emballage fra rengøringsmidler og
kropsplejeprodukter. Emballage skal være tømte og skyllede.
Dunke og flasker der har indeholdt miljøfarlige væsker må ikke afleveres i
container for plast, men skal afleveres på den lokale genbrugsgård.

Batterier:
Mindre batterier skal afleveres i dertil afmærket beholder som findes både ved
affaldsøerne og på den lokale genbrugsgård.

Affaldsøer

www.kingosparken.dk
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Affald nærgenbrugsgården:

Byggeaffald:
Byggeaffald skal afleveres på Høje Taastrup Kommunes Genbrugsstation,
Lervangen 1-3, 2630 Taastrup. (Se oversigtskort).

Farligt affald:
Farligt affald såsom elsparepærer, led-pærer, lysstofrør, maling, spraydåser,
terpentin og lign., som er mærket med et rødt faresymbol, skal afleveres udenfor
miljøskabet. Medicinrester skal afleveres på apoteket.

Stort brændbart:
Her afleveres træ og andre brandbare materialer, som er over 1 meter langt. Der
må ikke afleveres imprægneret træ.

Keramik:
Her skal afleveres keramik, sanitet, fliser glas, postelin o. lign.

Metal og jern:
Her må afleveres metalstativer, og andet metalskrot såsom cykler knallerter.

www.kingosparken.dk
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Pap:
Her må der kun afleveres pap og intet andet – heller ikke papir, aviser eller
flamingo.

Småt brændbart:
Her afleveres træ og andre brandbare materialer, som er under 1 meter langt. Der
må ikke afleveres imprægneret træ.

Elektronik:
Her kan afleveres gamle fjernsyn, radioer og andet elektronisk udstyr.

Hårde hvidevarer:
Her kan afleveres komfurer og køleskabe m.v.

Haveaffald:
Der findes to separate pladser til aflevering af haveaffald for enden af blok 6 og 8
mod Roskildevej.
Her må kun afleveres haveaffald fra terrassen og stueplanter. Evt. plastposer og
potter skal tømmes og afleveres i genbrugsgården.

Sammenlægning af lejligheder:
Andelshavere har fortrinsret til at købe ledige nabolejligheder med henblik på
sammenlægning. Dette kan ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen.
Der er allerede sket et antal sammenlægninger og bestyrelsen ser gerne at dette
fremmes mest muligt, så foreningen opnår større lejligheder. Se mere om
sammenlægninger på foreningens hjemmeside.

Fremleje:
A/B Kingosparkens vedtægter giver mulighed for at fremleje. Før start af fremleje
skal der sendes en skriftlig ansøgning til administrator.
Ved Forældre/børnekøb er fremleje til egne forældre/børn tidsubegrænset. For
detaljer se A/B Kingosparkens vedtægter §11.

Ombygning i lejligheder:
Ved ombygning i lejlighederne, f.eks. ved renovering af køkken eller bad, eller
anden form for ombygning, skal beboeren ansøge bestyrelsen skriftligt.
Ombygningen må ikke påbegyndes før der er modtaget en skriftlig accept fra
www.kingosparken.dk
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bestyrelsen. Dette er bl.a. for, at renoveringen kan registreres og efterfølgende
kan indgå i vurderingen som forbedring før evt. salg.
Det er ikke tilladt at tilslutte mekanisk udluftning til ejendommens aftrækskanaler,
som emhætter og lignende. Kontakt ejendomskontoret eller se yderligere på
foreningens hjemmeside.
Det er ikke tilladt at installere vaskemaskine i lejligheden uden særlig tilladelse fra
bestyrelsen. Den særlige tilladelse gives alene ved helbredsmæssige årsager.
Al reparation på fælles installationer, faldstammer, varmeanlæg og radiatorer skal
meldes til viceværten. Disse arbejder må kun udføres af foreningens håndværkere.
Er du i tvivl så kontakt også viceværten.

Ejendomskontoret:
Ejendomskontoret er placeret på Kingosvej nr. 24B - se oversigtskort over A/B
Kingosparken.
På ejendomskontoret kan viceværten træffes mandag, onsdag og fredag kl. 09.00
til 10.00. Her kan man rette henvendelse om vaskekort, vaskeri, husdyr,
fraflytningssyn for lejere og andre viceværtopgaver. Derudover er der ophængt 2
postkasser, en til ejendomskontoret og en til bestyrelsen.
Telefonnummeret til ejendomskontoret er: 43 99 16 99
Viceværten kan også kontaktes man-fre mellem kl. 8-16 på mobil: 3014 4064.
Der kan også sendes mail til viceværten på: service@kingosparken.dk
Foreningens administrator kan hjælpe beboere med henvendelser angående
køb/salg, fremleje, ombygninger, klager husleje, varmeregnskab og andet
administrative emner.
Administrator DEAS A/S kan kontaktes på følgende måde:
Telefon: 70 30 20 20 (hverdage kl. 08.00-16.00)
Mail: info@deas.dk
Web: www.kingosparken.dk
Adresse: Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg
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Guide til løsning af problemer i lejligheden:
1. Varmeanlæg og radiatortermostater:
Kingosparkens varmeforsyning leveres af HTK Fjernvarme. Den lokale varme og
varmt vand kommer fra de 4 lokale varmecentraler som findes i blok 5, 6, 7 og 8.
Hver varmecentral dækker egen blok og den overfor liggende blok, dvs.
varmecentralen i blok 5 også dækker blok 1, varmecentralen i blok 6 også dækker
blok 2, varmecentralen i blok 7 også dækker blok 3 og varmecentralen i blok 8
også dækker blok 4.
Fra varmecentralernes varmevekslere sendes varmen ud til hver enkelt radiator i
lejlighederne. Temperatur på fremløb justeres automatisk efter temperaturen
udendørs. Ved -10°c vil temperaturen være 65 °C, ved 0 °C vil temperaturen være
50 °C og ved 16 °C vil temperaturen være 30 °C. Er temperaturen udendørs over 16
°C, vil pumper til fremløb automatisk stoppe for varme til radiatorerne.
Den enkelte radiator har en termostat som styrer rumtemperaturen. En indstilling
på 3 vil normalt give en rumtemperatur mellem 20 og 22 °C. Ønskes der en højere
rumtemperatur indstilles der på 4 eller 5. Det er altid en god ide at have et
termometer i de enkelte rum så rumtemperaturen kan aflæses.
Hvis radiatorerne ikke bliver varme eller ikke kan reguleres, vil det normalt betyde
fejl på termostat.
Mærk om der er varme på rørene frem til radiatoren! Er disse rør også kolde
kontaktes viceværten. Som andelshaver skal du selv dække evt. udskiftning af
defekte termostater.

2. Varmt vand til køkken og bad
I hver af de 4 varmecentraler er der en varmvandsbeholder på 4000 l. Temperatur
i varmvandsbeholderne styres automatisk og vil normalt være på 55 °C.
Temperatur på det varme vand kan være lidt lavere pga. varmetab i rørene eller
hvis der er stort vandforbrug i den enkelte blok.
Hvis der er lavt tryk, når vandhanen åbnes, kan det typisk betyde at luftfilteret på
vandhanen er stoppet af snavs eller kalk. Luftfilteret sidder for enden af
vandhanen og skrues af for at rense for snavs eller kalk. Hvis filtret er stoppet af
kalk kan dette afhjælpes ved at ligge lutfiltret i en lille skål med afkalkningsmiddel.
Lad filtret ligge i afkalkningen nogle timer og monter det igen når al kalk er opløst.
Nye luftfiltre kan købes i de forskellige byggemarkeder.
Som andelshaver skal du selv dække omkostning til udskiftning af defekte
vandhaner. Kontakt viceværten hvis du har behov for yderligere velledning.

www.kingosparken.dk
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3. Godt indeklima i lejligheden.
Det er vigtigt at have et godt indeklima i lejligheden, særlig for høj luftfugtighed
kan give store problemer. Tegn på høj luftfugtighed i lejligheden kan være dug
eller fugt i vinduerne. Dette kan i værste tilfælde give angreb af skimmelsvamp og
være skadelig for helbred.
Luftkanaler i bad og køkken må ikke tildækkes. Luftkanaler vil kun virke effektivt,
hvis luftventiler i vinduer er åbne. Ekstra udluftning af lejligheden opnås ved at
åbne vinduer på klem, dette særlig efter bad eller hvis der hænges vasketøj til
tørre, for at sikre at luftkanaler virker. Når du forlader lejligheden vil det være
fornuftigt at holde de indvendige døre og luftventiler i vinduerne åbne for at sikre
bedst effektiv udluftning gennem luftkanalerne. Kontakt viceværten for yderligere
råd om godt indeklima.

4. Træk ind af vinduer
Tidligere ejer udskiftede vinduer og altan-/terrassedøre og tagvinduer bliv
udskiftet for ca. 20 år siden. Der blev valgt vinduer og døre af typen alu. på træ fra
Velux. Disse døre og vinduer har en gummiliste som sikrer at døre og vinduer
lukker tæt. Typisk årsag til, at der trækker under blæsevejr, er, at gummilister
trænger til udskiftning.
Som andelshaver skal du selv dække omkostningerne ved udskiftning af
gummilister. Det tømmerfirma, som foreningen benytter, kan give tilbud på
udskiftning af gummilister. Kontakt vicevært hvis du oplever træk i blæsevejr. Han
kan hjælpe med kontaktoplysninger til tømmerfirmaet.

5. Tagvinduer på 2. sal. og fugtskader
Oplever du pludselige fugtskader i lejligheden er det vigtigt hurtigst muligt at få
det anmeldt til viceværten.
I lejligheder i stuen og 1. sal kan pludselige fugtskader skyldes problemer med
stoppet afløb eller sprængte vandrør hos overboen. Fugtskader på 2 sal skylder
ofte utætheder i taget og hurtig udbedring er vigtigt.
Et særligt problem kan være fugt i lysning omkring tagvinduer. Ofte skyldes det
manglende mulighed for afløb over tagvinduet. Rens den udvendige rende over og
langs tagvinduet for mos og blade for at sikre at regnvand kan bortledes. Kontakt
viceværten for yderligere vejledning eller hjælp til at løse problemet.
Vandskader i lejligheder skal meldes hurtigst muligt så foreningens forsikring kan
få en anmeldelse. Normalt vil der være forsikringsdækning til udbedring af disse
skader. Skader på indbo dækkes dog kun af egen indboforsikring. Det må derfor
www.kingosparken.dk

17

kraftig anbefales at du har tegnet en indboforsikring for at kunne få dækket skader
på indbo.

6. Hvordan undgår man vandspild
Dryppende vandhaner og løbende toiletter er spild af vores fælles ressourcer og
betyder øgede udgifter til vandforbrug. En dryppende vandhane kan betyde spild
af op til 100 kubikmeter vand pr. år og et løbende toilet op til 400 kubikmeter pr.
år.
Vi har alle pligt til at gøre noget ved vandspild og reducere vandforbruget mest
muligt! En dryppende vandhane kan ofte løses ved at få udskiftet pakningerne i
vandhanen, i værste tilfælde kan der være behov for at udskifte vandhanen til en
ny. Når problemet med den dryppende vandhane er løst, så kan der opnås
yderligere besparelse på vandforbruget ved at montere et vandbesparende
luftfilter på vandhanen og skifte bruserhoved til en vandbesparende model.
Løbende toilet skyldes ofte kalk i cisterne og kan let afhjælpes. Dæksel fjernes ved
at afmontere den knap du benytter for at starte skyld. Når dæksel er fjernet
hældes der eddikesyre ned i cisternen. Eddikesyren skal have tid til at virke, så
bedste tidspunkt vil være lige for sengetid. Næste morgen skyldes toilettet ud og
dæksel kan igen monteres.
Hvis toilet stadig løber, efter afkalkning, kan der være behov for at tilkalde et VVS
firma for at få problemet løst. I værste tilfælde kan der blive behov for at udskifte
toilettet. Ved udskiftning vælges et toilet med stort og lille skyld som giver ekstra
vandbesparelser.
Som andelshaver skal du selv dække omkostningerne til udskiftning af vandhaner
og toilet, med udskiftning er en forbedring som medregnes når lejligheden skal
sælges. Kontakt viceværten for at få yderligere hjælp.

www.kingosparken.dk
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7. Problemer med stoppede afløb
Alle beboere har pligt til at holde afløb fra køkkenvask, håndvask og gulvafløb i bad
rensede for at undgå vandskader p. g. a. stoppede afløb. Det bedste råd er at
skylle køkkenvask og håndvask med kogende vand tilsat groft salt. Foretag skylning
med kogende vand en gang om måneden. Brug aldrig kaustisk soda eller flydende
afløbsrens da disse midler skaber propper af sæbe-rester i faldstammer.
Gulvafløb i badeværelse renses ved at afmontere rist og fjern hår og fedt. Dette
gøres ved at tage en plastpose over hånden og fjerne det slam der er i gulvafløbet.
Skyld efter med kogende vand tilsat groft salt. Er der stadig problemer med
afløbene kontakter viceværten for yderligere hjælp.

8. Rigtigt vedligehold af terrazzogulve
Terrazzogulvet er i virkeligheden et betongulv, idet gulvet er støbt af en beton af
sand, cement og marmorstykker i forskellige størrelse og farver.
Den almindelige vedligeholdelse foretages med sæbespåner. En gang om året kan
gulvet gnides ind i lidt syrefri olie, der fremhæver farven. Brug aldrig
rengøringsmidler som indeholder syre som f.eks. eddikesyre eller andre former for
afkalkningsmidler. Det vil give skader på dit terrazzogulv!
En grundig afrensning foretages ved at lade en blanding af brun sæbe og en smule
vand stå på terrazzoen natten over. Der vaskes efter med varmt vand, hvorefter
gulvet indfedtes med sæbespånevand der ikke afskylles. I handelen findes desuden
forskellige rensemidler specielt til terrazzo.
Hvis terrazzogulvet har fået en gråhvid overflade af kalkaflejringer, som ikke
forsvinder ved normal rengøring, kan afslibning være nødvendig.

9. Elforsyning.
Kingosparken har Radius (tidl. Dong) som leverandør af strøm til lys og andre elapparater. Ved strømsvigt i hele området kan du kontakte Radius på tlf. 70 20 58
00 for at høre hvornår problemet vil være løst.
Ved strømsvigt i egen lejligheden er problemet normalt i dine egne
elinstallationer. Kontroller da om der er gået en sikring i el-tavlen eller om HFIrelæet er slået fra. Sluk alle hovedafbrydere i el-tavlen og tænd for HFI-relæet, sluk
alt lys og stikkontakter, også til køleskab m.v. Tænd for hovedafbryder til lys og
derefter tænd derefter for afbryder til lys og stikkontakter, en efter en. Hvis HFIwww.kingosparken.dk
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relæet slår fra eller sikringen igen sprænger, vil fejlen være i den lampe eller elapparat, der sidst blev tændt.
Som andelshaver hæfter du selv for udbedring af fejl i lejlighedens elinstallationer.
Ring efter en el-installatør for at få problemet løst. Kontakt evt. viceværten for at
få yderligere vejledning.
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KENDER DU CAFÉ PARAPLYEN?
PARAPLYEN ER EN HYGGELIG SOCIAL CAFÉ I TAASTRUP
DREVET AF KFUM’S SOCIALE ARBEJDE
Vi kan tilbyde:

God dansk hjemmelavet varmt mad og frisksmurt smørrebrød

: Socialt samvær med andre venlige mennesker over én kop kaffe alle hverdage


Hjælp IT i Net-cafeen eller deltag i malerkunst på malerværkstedet hver tirsdag

Sy og strikke sammen med andre interreserede hver torsdag

Spille billard eller dart alle hverdage

Deltag i spændende udflugter eller lokale arrangementer. Se opslag

Hjælp med gældsrådgivning når økonomien er presset hver mandag efter aftale

Alle er hjertelig velkommen!
Vi ser frem til dit besøg her i cafeen.

Café Paraplyen Kingosvej 24A i Taastrup
Tæt på Taastrup station mod Roskildevej.
Servicebus 850 kører lige til døren!

ÅBEN ALLE HVERDAGE Kl. 09:00 til 14:00

Aps

Elbrandt
Entreprise

Vi udføre alle typer håndværk
• Tømrer/snedker arbejder
• Service af ejendomme
• Nyt køkken
• Nyt bad
• Nye gulve
• Nye døre og vinduer
• Vægge
• Stort som småt
• Akut service

Elbrandt Entreprise Aps
Industrigrenen 21
2635 Ishøj.
Telefon: 72 11 80 27
E-mail: info@e-entreprise.dk

Lene’s Malerfirma

Malermester Lene Madsen

Tilbyder løsning af alle former for maleropgaver.
Det lille malerfirma med den store kvalitet.

Ring 20221751 og få et uforpligtende tilbud

Lenes Malerfirma
Greve Landevej 115
2670 Greve
Mail: lenemadsen@weebspeed.dk
CVR nr.: 33568704

 Renovering af køkkener
 Modernisering af badeværelser
 Udskiftning af toiletter
 Udskiftning af vandhaner / blandingsbatterier
 Udskiftning af radiatorventiler- og termostater
 Blikkenslagerarbejde
KONTAKT STRUBE VVS A/S FOR ET UFORPLIGTENDE TILBUD

Profil:
Historien om Boris Hansens Eftf. går mere end
50 år tilbage, firmaet har ikke altid heddet det
samme, der har været ejerskifte og generationsskifte men de sidste 25 år har familien Bagge
været en del af den daglige drift og ledelse af
firmaet.
Speciale:
Skræddersyede løsninger til den enkelte kunde
· God kunderådgivning
· God service
· Uforpligtende tilbud og meget mere...
Garantiordning

VORES VÆRDIER

· God service
· God kunderådgivning
· Kundepleje
· Konkurrencedygtige priser
· Uforpligtende tilbud
· Skræddersyede løsninger

VI GLÆDER OS TIL AT HØRE FRA DIG!

Læs meget mere på

WWW.BORIS-EL.DK

E L - I N S TA L L AT Ø R

E L - I N S TA L L AT Ø R

Boris Hansens Eftf.

Rugvænget 17, 2630 Taastrup
Telefon: 43 99 02 34
E-mail: bh@boris-el.dk

Murermesteren udfører:
• Sammenlægning af lejligheder.
• Slibning af terrazzo.
• Renovering af badeværelser.
• Alt i ﬂisearbejde.
Murermester Jørgen Hansen
Himmelev Bygade 19B
4000 Roskilde
CVR.: 5655 7253
E-mail: murerjh@gmail.com

tlf.: 2711 0580

Profil:
DK-Låseservice er en professionel låsesmed,
som tilbyder alt inden for låse. Med vores
værktøj kan vi også reparere dine låse, hvis de
skulle være gået i stykker. Vi er autoriseret Ruko
sikringsspecialist og Medeco servicecenter.

Indehaver:
Preben Jensen

Speciale:
• Montering og reparation af låse
• Oplukning af låse
• Omlægning af låse
• Elektrisk Låse
• Pengeskab
• Brand og Værdiskab
• Nægleskæring efter koder

Firmaet etableret i:
1988
Antal medarbejdere:
7
Cvr nr:
27679048

Er uheldet ude, tilbyder vi DØGNVAGT
Fang os på nummeret 43 52 99 66

25 ÅRS

ERFARING

ÅBNINGSTIDER
Man - Tors 08:00 - 17:00
Fredag 08:00 - 16:00
Lørdag 10:00 - 14:00
Søndag Lukket
BESØG VORES WEBSHOP
Find et godt tilbud på vores webshop
Taastrup Hovedgade 113 · 43 52 99 66 · teknik@dk-laaseservice.dk · CVR: 27679048

ordre nr 1927

LÅSESERVICE

LÅSESERVICE

Kontakt:
DK-Låseservice I/S
Taastrup Hovedgade 113, 2630 Taastrup
Tlf.:
43 52 99 66
E-mail: teknik@dk-laaseservice.dk
www.dk-laaseservice.dk

ine
Bestil onl
eller via
telefonen

BREDBÅND OG TELEFONI I KINGOSPARKEN
Som beboer i Kingosparken har du adgang til lynhurtigt
bredbånd og billigt fastnettelefoni fra Dansk Kabel TV.

SE PRISER OG VALGMULIGHEDER PÅ:

DANSKKABELTV.DK/KINGO

Stikket sidder allerede i din bolig - så gør som dine
naboer og opret bredbånd og telefoni.
• Hastighedsgaranti
• Oprettelse 0 kr.
• Ingen binding
• Support alle ugens dage

e
Oprettels
0 kr.

Tlf: 69 12 12 12 / E-mail: ks@danskkabeltv.dk
Guides og vejledninger: danskkabeltv.dk

Hos Nauman Advokater gør vi en dyd i,
at vores rådgivning bliver skræddersyet
til netop dit behov. Vi tror ikke på at det
hjælper dig, at vi sender dyre regninger,
men mener at det er vores fornemmeste
opgave at skabe en værdi, så det du
betaler os bliver en investering for dig på
længere sigt, og endda kan spare dig for
dyre fejl og manglende rettidig omhu.

Vi yder rådgivning til familier om;
- Testamenter
- Dødsbobehandling
- Samlivskontrakter for ugifte par
- Bodeling og rådgivning ved skilsmisse
- Bopæls og forældremyndighedssager om børn
- Køberrådgivning ved køb af fast ejendom
- Generel Retssagsbehandling
- Herudover hjælper vi også med selskabsoprettelse, ejeraftaler og kontrakter i
forbindelse med opstart af egen virksomhed

Kontakt os og få et GRATIS og uforpligtende rådgivningsmøde hvor
vi ser på hvordan vi bedst kan hjælpe dig, og fortæller om dine
muligheder.
Kontakt Advokat Michael Nauman på mail Advokat@nauman.dk og
db@nauman.dk eller telefon 42 40 81 81, vi tager imod opkald alle
hverdage imellem 09.00 og 15.00. Eller læs mere på vores hjemmeside
www.nauman.dk

Kort over Taastrup:

www.kingosparken.dk
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