
Ejerlauget Agerskovvejs Boligcenter – Agerskovvej 4 A-N 

Hvad enten du er køber, sælger, udlejer eller lejer, er der meget, man skal være opmærksom på i forbindelse med til- eller fraflytning. Du har måske allerede 

fundet nogen af informationerne på vores hjemmeside. www.agerskovvej4.dk. 

I denne ”huskeliste” har vi har samlet nogle af de vigtigste informationer.   

Hvem skal huske hvad?? Sælger Køber Udlejer Lejer Kvittering 
nødvendig 

 

Henvendelse: 
Kontoret 

Tors. 18.30-19.00 

Overdragelse af nøgler til hoveddør, 2 nøgler til postkasse, vaskebrik og aktiveringsbrev samt evt. 
nøgle til kælderrum. 
 

✓      

Overdragelse af P-kort og nøglebrikker til: Kælder, cykelkælder, vaskeri og skralderum. 
 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Ændring af navn på tavler i opgang A og N samt postkassen.  Bestyrelsen laver skilte og sætter op. 
 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Udlevering af gæsteparkeringskort og skraldeposer til bioaffald. 
 

 ✓  ✓  ✓ 

Benyttes håndværkere skal de overholde følgende bore- og bankereglerne i ejendommen: 
Mandag – fredag: 9.00-19.00. Lørdag: 10.00-17.00. Søn- og helligdage: IKKE TILLADT 
Skal der laves VVS-arbejde bedes du kontakte bestyrelsen. 
 

✓ ✓ ✓ ✓   

Benyttes flyttefolk skal de have udleveret et gæsteparkeringskort. 
 

✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

Aflæsning af elmåler. Henvendelse kan ske på kontoret, på mail: bestyrelsen@agerskovvej4.dk, 
eller ved at aflevere en seddel i bestyrelsens fysiske postkasse ved opgang A. 
 

✓ ✓ ✓   ✓ 

Aflæsning af varmemåler: Kontakt Brunata: kundeservice@brunata.dk eller på tlf. 77 77 70 00. 
 

✓ ✓ ✓    

Din cykel eller andet fra cykelkælderen eller – stativer på parkeringspladsen samt tømme  
Kælderrum. 
 

✓      

Der er frit vælge af TV-udbyder.  Du kan tilmelde dig YouSee’s – Grund, Mellem eller Fuld-pakke 
ved at kontakte Herbo Administration, Camilla Løth. HUSK at afmelde ved fraflytning. 
 

✓ ✓ ✓    

Du kan frit tilmelde dig den internetudbyder, du vil. Der er adgang til nettet I alle lejlighederne, 
den udbyder du vælger, skal blot åbne forbindelsen. HUSK at afmelde ved fraflytning. 
 

✓ ✓ ✓    
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