Ophold i gården

Affaldssortering

Cykler

Gårdens faciliteter er for alle, men pas
på dem, som var det dine egne. Du
må gerne være selskabelig og høre
musik, men vær opmærksom på, at
alle aktiviteter høres tydeligt inde i
lejlighederne. Der skal være ro i
gården efter kl. 22.00 på hverdage og
kl. 24.00 i weekenden. Husk at rydde
pænt op efter dig.

Vi har skralderum i begge ender af
gården med containere til køkkenaffald, glas/flasker, metal, hård plast,
elektronik, batterier, pap og papir,
samt genbrugshylder til bøger og tøj.
Der er et storskraldsrum til møbler,
køleskabe mv. Byggeaffald skal du
selv køre på genbrugsstationen, den
nærmeste ligger i Herjedalsgade.
Farligt affald skal afleveres på
varmemesterkontoret i åbningstiden.

Cykler må ikke stilles i gården eller i
porten – stil dem i en af de 3 cykelkældre, se placering på oversigtsplanen herover. Eller parker dem på
fortovet.

Dyr
Hunde, katte og andre kæledyr må
ikke luftes i gården.

Beboervaskeri

Kontaktoplysninger

Åbningstider:
mandag-fredag 7-22
lørdag-søndag 9-22
Sidste vask sættes over kl. 20.50, sidste
tørretumbler kl. 21.20. Vaskeriet er aflåst
uden for åbningstiden. Husk at hente dit
tøj. Vaskekort udleveres på kontoret.

Foreningens adresse:
A/B Bergthora, varmemesterkontoret
Bergthorasgade 42, st.tv, 2300
København S

Musik, støj og larm
Tag hensyn til dine naboer. Vi bor i en
gammel ejendom, hvor der er meget lydt.
Spil derfor ikke høj musik og tv, og tag
ekstra hensyn efter kl. 22.
Vaskemaskine/tørretumbler må ikke
bruges efter kl. 22.
Larmende værktøj, fx boremaskiner, må
ikke bruges mellem kl. 20-7 på hverdage
og mellem kl. 20-10 i weekenden.

Trapper
Husk at hovedtrapper og bagtrapper skal
holdes fri for skrald, møbler og lignende.

Rygning
Det er forbudt at ryge på indendørs
fællesarealer, dvs. trapper, lofter, kældre
og beboervaskeri.

Internet, tv og telefon
Bryggenet er etableret i alle lejligheder.
Tilslutning fås via Bryggenet – se mere på
www.bryggenet.dk, hvor du finder
tilmeldingsblanket, priser mv.

A/B Bergthora

Bestyrelse og Formand:
e-mail: bestyrelse@bergthora.dk
e-mail: formand@bergthora.dk

Varmemester
Kontortid: mandag-fredag kl. 11-12
mandag desuden kl. 17-18.
Telefon: 32 54 92 94
e-mail: varmemester@bergthora.dk
I nødstilfælde og akutte situationer kan
varmemesterkontoret kontaktes på
Mobil: 21 68 41 02 (Storm) eller
Mobil: 25 77 16 57 (Gert)
Obs! Der svares ikke på sms’er

Administrator
Boligexperten Administration A/S
Vesterbrogade 12, 4., 1620 København V
Åbent mandag-fredag kl. 10-14
Telefon: 33 22 99 41
e-mail: adm@boligexperten.dk
hjemmeside: www.boligexperten.dk
Læs mere om det hele på vores
hjemmeside:
www.bergthora.dk

Værd at vide
om at bo i
Andelsboligforeningen
A/B Bergthora
Se mere på
www.bergthora.dk

