
 

VELKOMSTBREV  
 
Andelsboligforeningen byder dig velkommen som andelshaver.  
Postgården blev etableret ved stiftende generalforsamling den 1. oktober 1995.  
Ejendommen består af 92 andele (nogle lejemål) og 7 erhvervslejemål, beliggende 
Jagtvej 68-76 og Stevnsgade 31-45.  
 
 
Praktiske oplysninger  
 
Navneskilt: 
Ved indflytning eller navneskift skal viceværten kontaktes, som så vil sørge for 
udskiftning af navneskilt ved dørtelefonen. 
 
Cykelkældre:  
Der er cykelkældre i Stevnsgade, indgang i gården ved nr. 35 og 37 samt 39 og 41. 
Desuden er der 1 cykelkælder til venstre for cykelhandleres tilbygning i gården.  
 
Vaskekælder:  
Der er beboervaskeri i kælderen Stevnsgade 35. Der er to lokaler. Det første består af 2 
vaskemaskiner og 1 tørretørretumbler. Det andet lokale består af 1 vaskemaskine og 1 
tørretumbler. Desuden er der længere nede ad gangen et tørrerum samt rulle.  
Tid til vask skal der reserveres i kalenderen, som ligger i vaskekælderen. Vaskeregler er 
ophængt i vaskekælder. Adgang til vaskerummet få via nøgle som kan rekvireres fra 
administrator. Der betales en månedlig afgift for adgang til vaskerummet, hvorefter der 
er fri afbenyttelse.  
 
Opbevaring  
Alle lejligheder har et pulterrum tilknyttet, enten på lofterne eller i kælderarealer. 
Administrator kan oplyse hvilket pulterrum der tilhører din lejlighed. Der er desuden 
mulighed for at leje yderligere pulterrum såfremt det er nødvendigt. Kontakt bestyrelsen 
desangående.  
 
Hobbyrum:  
I kælderen til venstre for drivhuset i gården er der indrettet et hobbyrum. Desværre 
kræver lokalet noget renovering før der kan benyttes.  
 
Gårdmiljø:  
Om sommeren er der borde og bænke samt parasoller i den bagerste del af gården. 
Desuden opsættes en grill til fri afbenyttelse. Gårdtoilet findes i porten. Husorden for 
gårdmiljø vedlægges.  
 
Storskrald:  
Der opstilles ca. hver 3 måned, eller efter behov, en storskraldscontainer i gården. Ved 
behov for storskrald kan man kontakte viceværten og anmode om at container opstilles.  
 
Skraldecontainere: 
Andelsboligforeningen lægger stor vægt på affaldssortering, og der er containere til 
opdeling af skraldet i gården, herunder også affaldscontainere til Bio-affald. 
 



Hjemmeside:  
Vores hjemmeside hedder www.abpostgaarden.dk. Her er der adgang til information om 
AB Postgården, kontaktoplysninger, diverse referater fra generalforsamlinger, vedtægter 
mv. Forslag til hjemmesiden kan stiles til nedenstående.  
 
Facebook: 
Der er lavet en Facebookside til foreningen, som hedder: AB Postgården  
Her kan der stilles spørgsmål til andre medlemmer i foreningen, men kan ikke bruges til 
kontakt af bestyrelse eller vicevært, hvor kontaktformularen på hjemmesiden i stedet 
skal bruges. 
 
Bestyrelse:  
Kontaktinformation på den til enhver tid siddende bestyrelse kan findes på 
hjemmesiden, eller i seneste generalforsamlingsreferat.  
 
Vicevært:  
Vicevært Mikael Kristoffersen telefon 26 22 88 25. 

Kontakt til viceværten:  
Sker via hjemmesiden under ”kontakt” eller med en skriftlig note lagt i hans 
postkasse ved Stevnsgade 31. Opgiv gerne nummer så han kan ringe tilbage.  
Telefonisk kontakt er primært til nødsituationer, og skal følges op med en 
skriftlig henvendelse således at der kan prioriteres og følges op på opgaver.  
 
Administrator:  
Qvortrup Administration A/S Sortedam Dossering 43.  
2200 København N  
telefon 35 35 43 00 


