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Information til nye andelshavere i Bomhoffs Have 
Velkommen i A/B Bomhoffs Have. Vi håber, at du vil finde dig til rette i din 
lejlighed og som andelshaver. Du er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen.  

Hermed følger nogle praktiske oplysninger som supplement til vores husorden. 

Vicevært Richardt Hoffbec kan kontaktes på mail (hoffbeck@email.dk) eller mobil 
26277328 på alle hverdage i tidsrummet kl. 9-14.  

Håndværkernes navne findes på opslagstavle i opgangen og på vores 
hjemmeside Bomhoffshave.dk. 

Bestyrelsen vælges ved den årlige generalforsamling. Formand Pia Sindbjerg 
(pia.sindbjerg@gmail.com); næstformand Freddy Vainer (sfvainer@dadlnet.dk); 
sekretær Mette Linnert (mettelinnert@gmail.com); bestyrelsesmedlem Mogens 
Laue Friis (m.l.friis@dadlnet.dk); bestyrelsesmedlem Thomas Raahauge 
(thomas.raahauge@gmail.com); suppleant Lone Helboe (lohe@lundbeck.com). 

Husorden er blevet udleveret til dig og kan også læses på www.Bomhoffshave.dk.  

Internet kan leveres gennem Fiberby. Det er hurtigt og velfungerende. Prisen er 
120 kr. pr. måned, som opkræves via huslejen. Hvis det ikke er tilsluttet hos dig, 
så henvend dig selv til Fiberby. 

Vaskekælder kan benyttes fra 07.00 til 20.00 på hverdage og 09.00 til 20.00 i 
weekender og helligdage. Vasketid skal altid bookes ved at hænge hængelås med 
adresse på tavlen i det ønskede tidsrum med adressesiden udad. Andelshaver 
Hans Henrik Nicolaisen (nico@dadlnet.dk) administrerer hængelåse. Efter brug af 
vaskekælder renses tørretumbler for fnug. Private genstande må ikke efterlades. 
Tøj til tørre nedtages efter et døgn. Brug af vaskekælder koster 30 kr. pr. gang. 
Husk at påføre din adresse ved betaling via nettet på konto 8117-3130414.  

Pulterrum skal holdes aflåst og med navn og adresse på døren. Hvis der ikke er 
lås på dit pulterrum, er det ikke omfattet af din evt. private forsikring. 

Ekstra stole, borde mm. opbevares i et aflåst pulterrum i opgang 14. Det kan 
lånes efter aftale med andelshaver Helge Frisenette (frisenette@gmail.com).  

Værksted findes i cykelkælder ved opgang 6 og kan lånes efter aftale med 
andelshaver Helge Frisenette (frisenette@gmail.com).  

Haver kan benyttes af alle beboere. Her er grill og havestole. Hynderne ligger i en 
kasse ved muren i gingkohaven. Grillen står i akaciehaven. Husk efter brug at 
lægge hynder tilbage i kassen samt at rengøre, tømme og sætte grill tilbage på 
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sin plads. I bunkerhaven står vores legeredskaber, som er til benyttelse af 
foreningens og deres gæsters børn og børnebørn. Om aftenen sættes havemøbler 
på plads, private legesager fjernes eller placeres inde i legehuset til fælles brug. 
Haverne bør fremstå rydelige, uden affald.  

Termoruder kan være punkteret, hvilket andelsboligforeningen er opmærksom 
på. Udskiftning af såvel vinduer som vinduesrammer forventes først foretaget om 
fem til otte år. Næstformand Freddy Vainer (sfvainer@dadlnet.dk) kan kontaktes 
for evt. spørgsmål. 

Fri passage på for- og bagtrappe samt indgangspartier ved hoved- og 
bagtrappe. Af hensyn til brandfare er det ikke tilladt at opbevare eller placere 
genstande her. Desuden skal der af henyn til rengøring ikke placeres dørmåtter 
ved bagdøren til køkkentrappen. Der er lagt en stor måtte ved indgangen til 
køkkentrappen. 

Hjemmesiden Bomhoffshave.dk har information om os. Her kan du bl.a. hente 
referater fra bestyrelsesmøder. Her lægger vi også navne på ejendommes 
beboere ud, så hvis du ikke ønsker at være på denne liste, vil vi bede dig om at 
sende besked til andelshaver og webmaster Lis Bentzen Mørk Hansen 
(lis.bentzen@gmail.com). 

Arbejdsdage afholdes hvert år ved skift fra henholdvis sommer- til vintertid og 
omvendt. Vi mødes alle i Centralen kl. 11 og aftaler her havearbejde, cykelrazzia 
mm. Vi slutter kl. 13.  

Årsdag er den 4. september. Her mødes vi alle kl. 17 i haverne for at mindes 
Gunnar Bomhoff - den berømte frihedskæmper, som har lagt navn til vores 
ejendom. Vi får et glas vin, hører oplæg og hygger os. 

Generalforsamling afholdes så vidt muligt den sidste tirsdag i september kl. 
19.30. 

 

         


