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Vi har både korte og lange vasketider 

Vi har i en periode haft et forsøg i gang med 

kortere men til gengæld flere vasketider i 

vaskerummet under Stradellasvej 28. Nu har vi 

samlet de kommentarer sammen, vi har fået og 

besluttet følgende: 

Vi beholder de nye vasketider i vaskerummet 

under Stradellasvej 28. I foreningens øvrige tre 

vaskerum beholder vi de gamle vasketider. På 

den måde skulle alle gerne få opfyldt deres 

ønsker og behov i forhold til tider.  

Husk at alle, der bor her, må bruge alle fire 

vaskerum - man behøver altså ikke at nøjes med 

det, som er tættest på ens lejlighed. Man skal 

blot hænge sin vaskelås på den vasketid, man 

ønsker at reservere, ved det vaskerum, man 

ønsker at bruge.  

 

Husk at vi har et parfumefrit vaskerum  

Vaskerummet under Tartinisvej 28 er 

parfumefrit. Det vil sige, at i maskinerne her, er 

parfumeret vaske- og skyllemiddel bandlyst. Vil 

du vaske med duft, skal du bruge et af de andre 

vaskerier. 

 

Vi fylder år… 

Som tidligere nævnt har både 

andelsboligforeningen og vores to bygninger 

fødselsdag i år. Det er 80 år siden, at husene 

stod klar til, at beboere flyttede ind. Og det er 

20 år siden, at A/B Kongens Vænge blev stiftet. 

Vi i bestyrelsen har sat kryds i kalenderen 

lørdag 24. august 2019. Den dag vil vi fejre 

det hele sammen med alle de af jer, som har 

lyst og tid. Hvis du har ideer til, hvordan dagen 

skal løbe af stablen, og/eller hvis du måske 

endda har lyst til at være med til at arrangere 

den, må du meget gerne henvende dig til en af 

os - eller skrive en mail til os på 

bestyrelsen@abkv.dk.  

 

Kun aluminium eller plastik på altanen 

Man må meget gerne bruge altankasser på vores 

altaner - man skal bare huske, at beslagene til 

kasserne skal være lavet af aluminium eller 

plastik. Altanen ruster nemlig, hvis man bruger 

jernbeslag. Aluminiumsbeslag kan købes på 

kontoret for 75 kr. pr. sæt. 

 

Vask med vand og mild sæbe 

Og apropos altanerne… Når altanens rækværk 

og gulv trænger til at blive gjort rent, skal det 

gøres med vand og eventuelt mild sæbe – 

endelig ikke salmiak som fx Ajax eller 

universalrengøring. Det kan belægningen ikke 

tåle. 

  

Fællesdag 4. maj og ideer til haven  

Vi håber at se en masse af jer til 

forårsfællesdagen lørdag den 4. maj klokken 10. 

Og hvis nogle af jer går rundt med ideer eller 

ønsker til, hvordan vi bedre kan udnytte 

græsplænen på altansiden af Stradellasvej, må I 

meget gerne tage dem med. På fællesdagen vil 

vi nemlig samle dem sammen, så vi langt om 

længe kan få gjort noget mere ved det gode 

fællesareal deromme. Der kommer 

tilmeldingssedler og mere information på 

opslagstavlerne inden længe.  

 

På gensyn og glædeligt forår! 

Bestyrelsen 
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