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Boligadministratorerne informerer  

Her følger vores seneste nyhedsbrev. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til 

nyhedsbrevet, kan man som altid henvende sig hos sin sædvanlige kontaktperson 

hos Boligadministratorerne.  

 

Nyhedsbrevets ”redaktion” kan også kontaktes, for eksempel hvis du har ideer til 

emner i fremtidige nyhedsbreve eller hvis nyhedsbrevet ønskes modtaget på anden 

vis. Kontakt da Allan Rigelsø via mail til ar@boadm.dk. 
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Kristi Himmelfart  

Det er som om, at foråret er sprunget 

over, og vi er gået direkte fra vinter til 

sommer. Hvad der derimod heldigvis 

ikke springes over, er forårets mange 

helligdage.  

 

Boligadministratorerne holder sædva-

nen tro kontoret lukket dagen efter 

Kristi Himmelfart. Kontoret vil derfor 

være lukket torsdag den 10. og fredag 

den 11. maj 2018. Vi benytter lejlighe-

den til at ønske alle vore kunder og 

samarbejdspartnere nogle gode og 

forhåbentlig fortsat sommerlige og 

solrige Kristi Himmelfartsdage. 

 

Vi holder endvidere kontoret lukket 

grundlovsdag tirsdag den 5. juni 2018.

 

 

 

Cykeloprydning  

Kalenderen siger forår, temperaturen 

siger sommer, der er trængsel på 

cykelstierne og også i langt de fleste 

cykelstativer og -kældre. 

 

Netop i denne tid, hører vi det ofte 

ønsket på foreningernes generalfor-

samlinger og af mange bestyrelser, at 

der ønskes en oprydning blandt de 

mange cykler på ejendommene, men 

hvordan er det nu man gør det? 
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TIPS til  
Cykeloprydning 

- Alle beboere bør varsles 14 dage inden en 

cykeloprydning. Skriv breve, e-mails, hæng 

opslag på opslagstavler og læg det op som 

nyhed på foreningens hjemmeside. 

- Afmærk alle cykler på foreningens areal. Husk 

også de cykler, der er parkeret op ad de ydre 

husmure og dem, der står i kældrene. 

- Sæt tape omkring cyklernes hjul og skærm i 

dagtimerne, hvor mange cykler er i brug. 

- Fjern de cykler, der stadig har tape på efter 30 

dage, om sommeren efter mindst 6 uger. 

 

Kilde: KBH Cykelhåndtering 

Teknik- og Miljøforvaltningen. 

Som hovedregel skal man kontakte 

den lokale politikreds og få politiet til at 

hente cyklerne, man må ikke bare 

fjerne dem selv, da det vil blive betrag-

tet som ulovlig omgang med hittegods. 

 

Efterladte cykler kan anmeldes på 

hjemmesiden: Hjælp politiet. Hjemme-

siden hører under Nordsjællands Politi, 

men dækker hele landet. Politiet har 

endvidere en app hvor man kan tjekke, 

om en cykel er stjålet. App'en kan 

downloades, der hvor man normalt 

downloader sine apps. 

 

Der er praktiske forskelle i hvordan en 

cykeloprydning skal gennemføres fra  

kommune til kommune, og det er 

derfor en god ide, at undersøge forhol-

dene i egen kommune, inden man 

gennemfører en cykelaktion. Køben-

havns kommune har udgivet en folder 

med råd og anvisninger, hvilken er god 

at læse, også selvom ens egen ejen-

dom ikke er beliggende i København. 

 

Find folderen her: Link til hjemmeside 

hos kommunen med folder om cykel-

oprydning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hjaelppolitiet.dk/efterladte-cykler-og-knallerter/
http://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/index.asp?mode=detalje&id=1551
http://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/index.asp?mode=detalje&id=1551
http://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/index.asp?mode=detalje&id=1551
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Medarbejdernyt hos Boligadministratorerne 

Vores regnskabsmedarbejder Kim 

Frausing Jensen er pr. 1. maj 2018 

fratrådt sin stilling her hos os, idet han 

desværre har valgt at prøve kræfter 

med nogle nye opgaver. Vi har været 

glade for at have haft Kim ansat og 

leder med lys og lygte efter en ny regn-

skabsmedarbejder ligeså dygtig som 

ham. 

 

Vi havde håbet, at vi ville lykkedes 

med en ansættelse pr. 1. maj, hvorfor 

vi ikke tidligere har informeret om 

fratrædelsen. Det lykkedes dog ikke, 

og de af vores kunder, der har haft 

direkte kontakt med Kim Frausing 

Jensen, vil derfor komme til at opleve, 

at de får svar fra en anden i vores 

regnskabsafdeling, indtil vi har fundet 

vores nye medarbejder. 

 

 

Boligadministratorerne A/S 

Den 9. maj 2018 


