
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Udgave  
3. udgave (2019) 

Velkommen til: 

Ejerforeningen 
Vestervænget 

Hjemmeside 
www.vestervænget.dk 

Adresse 
Johan Kellers Vej 24-50 og 33-63  



Kære nye nabo! 
Velkommen til Johan Kellers Vej og Ejerforeningen Vestervænget, som består af 300 lejligheder fordelt 
på de to ens ejendomme på hver side af vejen.  
 
Vi håber, at du bliver glad for at bo her og får gavn af de forskellige tilbud, foreningen og vores fællesskab 
byder på. Derfor har vi på de følgende sider lavet en oversigt over de faciliteter, du kan benytte dig af, og 
også hvilke regler, der gælder.  
 
Vi håber, at du får en masse gode stunder med naboerne her på Sydhavnens hyggeligste vej.  
 

- Bestyrelsen 
Hvor finder man informationer?  
Hjemmeside: Nyheder, husorden, små historier fra vejen, kontaktinformationer, referater fra generalfor-
samling og bestyrelse samt informationer til ejendomsmæglere ved salg. Du vil have stor gavn ved at 
læse hjemmesiden igennem i forbindelse med din indflytning. Adressen er: www.vestervaenget.dk. 
 
Facebook: Vi har en meget aktiv facebookgruppe, hvor ting udlånes, sælges eller gives væk,  
hjælp kan hentes og gode råd kan deles. Du godkendes ved anmodning om optagelse.  
Vær opmærksom på, at bestyrelsen er medlemmer af gruppen som privatpersoner, og henvendelser til 
bestyrelsen skal ske på bestyrelsen@vestervaenget.dk. 
Facebookgruppen kan findes her: https://www.facebook.com/groups/vestervaenget/. Husk at holde den 
gode tone.   
 
Hvem kan man kontakte? 
Vores vicevært Jimi tager sig af alt i det daglige: Nye navne på postkassen, vaskeri, vaskekort, tre 
ugentlige tømninger af affaldscontainerne i kælderen under hver af vores 30 opgange, fejning af fortove, 
rydning af sne, saltning, ophængning af tørresnore, græsslåning, lamper, el, vand, varme, med meget 
mere. Kort sagt, alt hvad der falder ind under den daglige drift og vedligeholdelse af ejendommen. Der-
udover ved han præcis, hvem du skal kontakte, i fald han ikke kan hjælpe. Derfor er han god at tage fat 
i først. Jimi assisteres i sine opgaver af Theis. 
Han har træffetid alle hverdage mellem 7.00-7.30 og onsdage 13.30-14.00 med kontor i kælderen nr. 51. 
Han kan kontaktes på telefon 4082 8161 og mail: vestervaenget@yahoo.com. 
  
Vores ejendomsadministrator er Newsec Datea A/S. Her er vi tilknyttet administrator Marcel Alexander 
Cramer, som kan kontaktes på mail mac@newsec.dk og på mobil 4526 0589. Han kan informere om 
finansieringsaftaler, vedligeholdelsesplan, ejendommens forsikringsforhold og generelt alt det admini-
strative omkring Vestervænget E/F.  
 
Ejerforeningens bestyrelse består af fem valgte medlemmer og to suppleanter, der arbejder frivilligt for 
foreningen. Bestyrelsen er foruden at være arbejdsgiver for vores to viceværter også dem, der godkender 
specielle forespørgsler som godkendelse af kæledyr, godkendelse af særlige ombygninger, underretning 
ved udlejning af lejlighed. Bestyrelsen kan kontaktes på mail: bestyrelsen@vestervaenget.dk. Bemærk, 
at der i visse perioder kan gå lidt tid, før du får svar på din henvendelse. 
 
Foreningens tilbud 
Nøgler  
Du får to typer nøgler ved indflytning. Den ene er til din egen lejlighed, den anden gælder til alle fælles-
arealer på både lige og ulige side: Affaldscontainer, vaskeri, porte til gårde, loft- og kælderdøre. Skal du 
bruge nøglen til festlokalet skal den hentes ved Jimi.  
 
Fællesarealer 
På både ulige og lige side er der gårde, som vedligeholdes af vores viceværter. Der er opstillet borde og 
tørrestativer, som alle kan benytte frit. Husk altid at efterlade det pænt og ryddeligt. Foruden vores gårde 
har vi også en masse fællesarealer indenfor. Desuden er der grillplads for enden af vejen. 
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Loftrum og kælderrum  
Til hver lejlighed er der mindst et kælderrum og et loftrum. Rummene skal være tømt ved fraflytning. 
Fællesarealerne på lofterne skal holdes rydelige, og det er ikke tilladt at opbevare eller efterlade ting på 
fællesarealerne – hverken på loftet eller i kælderen.  
 
Trappeopgange 
Opgangene rengøres hver anden uge af et rengøringsselskab. Der må ikke stilles ting i opgangene eller 
foran ens egen hoveddør. Barnevogne og klapvogne kan stilles i kælderen ved cykelparkering eller i 
egne kælderrum.  
 
Vaskerier 
I Vestervænget har vi to vaskerum. De er placeret i kælderen i nr. 42 og 43. Vaskebrikker fås ved at 
kontakte Jimi. Brikken er tilknyttet din konto ved vores administrationsselskab og indregnes i din måned-
lige opgørelse. Man kan booke tider på forhånd for et depositum på 5 kr., som betales, hvis man ikke 
benytter sin vasketid. Mister man sin vaskebrik kan en ny bestilles ved Jimi.  
Man kan bestille vasketider ved maskinen i kælderen eller online på: www.vaskeri42.vestervaenget.dk 
eller www.vaskeri43.vestervaenget.dk. Oplever man problemer med maskine eller booking, kontaktes 
Jimi. Der må ikke medbringes husdyr i vaskerierne af hensyn til allergikere. 
Vaskeriets åbningstider er: Søndag – torsdag kl. 8.00 – 22.00, fredag og lørdag kl. 7.00 – 23.00 og 
helligdage kl. 8.00 – 20.00  

Tørrerum Der er også tre tørrerum i kældrene under: 43, 51 og 42. Tøjet ophænges på eget ansvar.  
 
Beboerrum 
I kælderen nr. 36 er der et beboerrum, som kan lejes. Det er udstyret med service til 24 personer, køle-
/fryseskab, køkken, opvaskemaskine, TV samt musikanlæg. Der er også adgang til toilet og bad. Der er 
internet i rummet.  
Det er gratis at låne lokalet til fælles initiativer i foreningen, men til privat brug gælder følgende priser:  

Hverdag: 150,- Weekend/helligdage: 500,-  

Lejeperioden er fra kl. 15.00 til næste dag kl. 9.00 (med mindre andet aftales). Der slukkes for strømmen 
i lokalet kl. 01.00, og husordenens regler er gældende. Rummet skal rengøres efter brug. Depositum alle 
dage er kr. 1000,-. For at leje rummet kontaktes Jimi, som også udleverer nøgle.  
 
Hobbyrum 
I kælderen under nr. 47 er der et hobbyrum. Her kan males, slibes, saves, mm. Brug af støjende værktøj 
er tillladt mellem kl. 8-22. Brug fællesnøglen for at komme ind.   
 
Haver 
Alle stuelejligheder har brugsret over et lille stykke have. Den enkelte ejer er ansvarlig for vedligeholdelse 
af området, herunder hækken, som skal klippes to gange årligt. En gang før sommeren og en gang efter. 
Bestyrelsen vil gennemføre et tjek to gange om året, og ved misligholdelse, vil man få en henvendelse.  
 
Internet og TV 
Det er i lejlighederne muligt at få 1000/1000 Mbit internetforbindelse gennem Fiberby (https://fiberby.dk/). 
For mere information om TV kontaktes YouSee (https://yousee.dk/). For at afmelde/tilmelde selve Tv-
signalet (grundpakken) kontaktes administrator (se ovenfor).   
 
Affald  
Giv meget gerne nedenstående informationer videre, hvis du lejer, udlåner eller har gæster, som skal 
benytte vores skraldefaciliteter. 

Daglig renovation I alle opgange er der affaldsskakter. Husk at lukke poserne grundigt. Det sparer 
os for rengøring af skakterne. 

Bio-affald I begge gårde er der opstillet skraldespande med brune låg til bioaffald.  

http://www.vaskeri42.vestervaenget.dk/
http://www.vaskeri43.vestervaenget.dk/
https://fiberby.dk/
https://yousee.dk/


Batterier I begge gårde er der opstillet batteri-beholdere. Større batterier afleveres på genbrugs-
station. 

Elektronik og hårde hvidevarer Komfurer, køleskabe, computere, mobiltelefoner mm. placeres 
ved skurene på ulige side ved stålhegnet. Kontakt i den forbindelse gerne Jimi og Theis, der hjæl-
per med at flytte det ind bag hegnet og sørger for bortskaffelsen herfra. Det er muligt at låne sæk-
kevogn af Jimi og Theis. Køleskabe, mm. skal være tømte. 
Byggeriaffald Ved byggerier er den enkelte ejer selv ansvarlig for bortskaffelse af affald. De store 
containere er ikke beregnet til byggeaffald.  
Glas og flasker Der er opstillet flaskecontainer i begge gårde. Er de fyldte, bedes man i stedet 
benytte flaskecontaineren placeret foran Netto.  

Papir og pap Der er opstillet containere i begge gårde. Sørg for at bruge den rigtige container ved 
at kigge på mærkningen.  
Plast og metal Der er opstillet containere i begge gårde. 
Giftigt affald Der er opstillet skabe til maling, sparepærer, tomme spraydåser, og andet giftigt 
affald i begge gårde. Affald stilles på lige side foran skabet, og på ulige side foran hegnet indtil 
skabet. Herefter sætter Theis og Jimi det i skabet.  
Storskrald Der er opstillet en stor container i begge gårde. Storskrald kan smides i disse. Affaldet 
må ikke stilles ved siden af containeren.  

Brug gerne lidt tid på at finde den rigtige container til affaldet og undgå at stille det på fællesarealerne til 
gene for andre beboere. Er du i tvivl om, hvor du skal placere dit affald, så spørg Jimi og Theis.  
 
Andet 
Sociale arrangementer 
Der er en lang række sociale arrangementer på vejen, som vi håber du vil være del af. Der er blandt 
andet arbejdsdage, loppemarked, julebanko og møder om områdefornyelse. Følg med på facebook. 
 
Husorden 
Du kan finde foreningens husorden på vores hjemmeside. Sørg for at læse den ved indflytning, så du 
kender de gældende regler.  
 
Rabataftale 
Foreningen har en rabataftale med Flügger Valby (Gl. Køge Landevej 77). Beboere på vejen kan ved 
forevisning af sygesikringskort opnå rabat på op til 25 pct.  
 
Nabohjælp 
Bliv en del af nabohjælp-gruppen og vær med til at sikre vejen mod indbrud. Download Nabohjælp-appen 
og tilmeld dig.  
 
Parkering af biler og cykler 
Der må ikke placeres cykler i indgangspartierne til hver opgang, da brandvæsen og akutudrykning skal 
kunne få adgang. Det opfordres til at man parkerer cykler i baggårde af hensyn til færdsel på fortove og 
især snerydning om vinteren. Da brandvæsen skal have mulighed for at vende, må der ikke parkeres 
biler i midten af pladsen for enden af vejen.  
 
Gratis maling og olie  
Man kan altid hente maling ved Jimi til ens hoveddør, karmen i opgangen, olie til vinduerne og maling til 
trappen i haverne. Det er gratis.  
 
Vi håber, at disse informationer kan være en hjælp til at falde til på vejen og i vores fællesskab. Tjek altid 
hjemmesiden www.vestervænget.dk for de nyeste informationer. Har du yderligere spørgsmål så spørg 
gerne dine naboer. De er helt sikkert både søde og hjælpsomme. Velkommen til Vestervænget! 
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