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Kære beboere 
 
Her kommer et informationsbrev med orientering om ejerforeningen.  
 
Vi vil gerne minde jer om, at bestyrelsen har følgende vision og mission for sit arbejde: 

 

Vision: 

Ejerforeningen Farumhus skal være den mest attraktive ejerforening i Furesø Kommune for den type 

boliger, som ejerforeningen består af. 

 

Mission - og vejen til at nå der hen: 

Et godt beboer-fællesskab med en åben dialog, sund økonomi, velholdte ejendomme og udendørsarea-

ler – og håndhævelse af ejerforeningens husorden. På den måde vil ejerforeningen være det foretrukne 

valg for nye købere og dermed lettere at sælge samt ikke mindst et godt sted at være for os, der bor her. 

 
Boligexperten Administration A/S 
Ejerforeningens nye administrator er kommet godt fra start, og vi benytter lejligheden til at informere om, 
at vores kontaktperson hos Boligexperten er administrator Pernille Gram: Direkte telefon: 33 29 10 40 / 
e-mail: pernille@boligexperten.dk. Der er telefontid på alle hverdage mellem kl. 10 til 14. 
 
Husdyrhold 
Bestyrelsen er blevet opfordret til at minde medlemmerne om pkt. 9 i ejerforeningens husorden:  

9. HUSDYRHOLD 
Det er ikke tilladt at holde hund eller kat. Det er dog tilladt at holde indendørskat, forudsat at katten ikke 
kommer udenfor lejligheden. Yderligere er fodring med brød eller lignende på fællesarealerne IKKE til-
ladt. 
Det er accepteret, at man passer hund i samlet 5 uger pr. kalenderår forudsat, at bestyrelsen underret-
tes hver gang, der passes hund om dato for modtagelse af hunden samt dato for afhentning af hunden 
(kontakt@ejerforeningenfarumhus.dk).  
 
Parkering 
Flere medlemmer har henvendt sig ang. parkering ud for nr. 18, hvor beboere fra nr. 20 også parkerer. 
Det viser sig, at der er 8% flere pladser pr. lejlighed i nr. 20, end der er i nr. 18. Bestyrelsen henstiller 
derfor til, at man parkerer ud for den boligblok, hvor man bor.  
 
 
 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Bestyrelsen for E/F Farumhus 

kontakt@ejerforeningenfarumhus.dk  
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INVITATION TIL HYGGELIG ARBEJDSWEEKEND 
 

I inviteres til arbejdsweekend  
lørdag den 7. og søndag den 8. maj 2015 

 
Mød op og få nogle hyggelige timer sammen med jeres naboer. Det er ikke kun arbejdet der tæl-

ler, men i høj grad også det sociale samvær. 

 

Vi mødes lørdag den 7. maj kl. 9.00 

 

Mødestedet er grillpladsen ud for Ryttergårdsvej 18, hvor vi starter med at spise morgenmad sammen. 

Bestyrelsen orienterer om de planlagte arbejdsopgaver, som bliver fordelt efter, hvad hver enkelt kunne 

have lyst til at tage fat på. 

 

Søndag den 8. maj mødes vi igen kl. 9.00 samme sted til morgenmad 

 

Som sædvanlig vil der både lørdag og søndag være frokost samt drikkevarer. 

 

Vi glæder os til at møde kendte ansigter - og meget gerne også nye. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 

Tilmelding bedes afleveret senest fredag den 29. april til Birgit Mulbjerg, Ryttergårdsvej 18,  

lejlighed 308. 

 

I kan også tilmelde jer via vores hjemmeside på mail-adressen, som er oplyst under ”Kontakt”: 

kontakt@ejerforeningenfarumhus.dk.  

Giv da venligst samme oplysninger, som anført neden for.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 

 

TILMELDING 

 

Jeg / vi kommer ________ personer  

 

Lørdag den 7. maj (sæt kryds): ____ 

 

Søndag den 8. maj (sæt kryds): ____  

 

 

Navn: _____________________________________________________ 

 

 

Adresse: ___________________________________________________  

 

Husk også at du kan finde information på www.ejerforeningenfarumhus.dk   
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