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Indhold: Ejendomskontoret – Affaldshåndtering – Varmemesterfunktion + English summary 
 

 

Ejendomskontoret er midlertidigt lukket 

I er selvfølgelig alle bekendte med den aktuelle kritiske udvikling vedr. Coronasmitte i Danmark. 

Vi skal alle være opmærksomme på at undgå at smitte hinanden, og det gør vi bedst ved at holde 

afstand til hinanden. 

Bestyrelsen har derfor besluttet, at ejendomskontoret er lukket - foreløbig til og med d. 15. april 2020.  

Hvis I har behov for at købe vaskekort eller få penge på jeres vaskekort, kan I lægge penge i en kuvert 

sammen med kort og navn/adresse i postkassen i kontordøren eller skrive en mail til bestyrelsen 

mail@platanhusene.dk og indbetale på Mobilepay (nummeret er 854685 – Tilføj meget gerne jeres 

adresse i Kommentarfeltet). Hvis I har brug for gæsteparkeringsbilletter eller parkeringstilladelse, så bedes 

I anvende blanketten på vores hjemmeside www.platanhusene.dk eller blot aflevere en seddel 

indeholdende navn & adresse med bestillingen. Vi vil så minimum 1 gang ugentligt følge op på jeres 

bestillinger, og returnere dem i jeres postkasser i opgangene. Hvis I har andre henvendelser, er I velkomne 

til at skrive til bestyrelsen. 

Det er vigtigt, at vi alle i denne tid viser et særligt hensyn overfor hinanden, både når vi færdes på 

fællesarealer og bruger vores fælles faciliteter. Vi håber, at alle kommer godt igennem denne svære 

periode, og at vi kan hjælpe hinanden som gode naboer: Spørg om hjælp / Tilbyd hjælp! 

 

Afhentning af affald 

Frederiksberg kommune har meddelt restriktioner i forhold til afhentning af 

affald, og der hænger opslag herom i indgangspartierne. Der bliver fortsat 

afhentet restaffald, glas og madaffald, og hvis man udgår for grønne 

plastposer, kan man anvende klare plasticposer. I bedes særligt være opmærksomme på, at 

der ikke bliver hentet fx pap eller haveaffald, så af hensyn til hygiejniske forhold og brandfare 

anmodes I om at opbevare ikke fordærveligt affald i jeres lejligheder eller på altanerne, hvis 

containerne er fyldte. 

 

Ny aftale om varmemesterfunktion i Platanhusene 

Henrik Petersen har opsagt funktionen som varmemester i Platanhusere ved udgangen af 

april måned 2020. Vi har været meget glad for samarbejdet med Henrik, og vil ønske ham alt 

det bedste fremover. 

Bestyrelsen har derfor haft et udbud i forhold til den fremtidige varmemesterfunktion, og har herefter 

indgået aftale med Anders Andersen Rengøring pr. 15. april 2020. Anders Andersen Rengøring er en større 

virksomhed, som har stor erfaring med ejendomsdrift og rengøring i andre beboelsesejendomme, og vi ser 

frem til samarbejdet med dem.  Vi har endnu ikke planlagt den endelige overdragelse og fremtidige 

arbejdstilrettelæggelse og vender tilbage med flere informationer senere.  
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Brief summary in English 

Office 

Platanhusene are following the official advices regarding the Corona virus epidemic. To minimize spread of 

virus the Wednesday office hour will be terminated until at least 15 April (incl.). Adding money to wash 

cards can be done by leaving the card and money (or transfer via MobilePay number 854685) with your 

name and address in an envelope in the mailbox in the door to the office. Likewise, you can order guest 

parking ticket by using the form on www.platanhusene.dk or leave an order with name and address in the 

mailbox. The orders will be processed at least once a week. The board can also be contacted on 

mail@platanhusene.dk. 

Important is that we take care of each other in this difficult time – Reach out for help and offer to help! 

Waste 

Only rest waste, green waste and glass are collected for the time being. Please keep other waste in your 

apartment until the full containers are emptied. 

Caretaker 

Our caretaker for many years has resigned and we wish him all the best for the future. A contract with the 

company Anders Andersen Rengøring has been agreed and a handover is being planned. More information 

on this at a later stage. 

 


