Opbevaring af andelshaverens nøgler til lejligheden på
ejendomskontoret.
Ejendomskontoret tilbyder at andelshaveren kan opbevare en nøgle til lejlighedens hoveddør på
kontoret.
Det er alene viceværten og bestyrelsen, der har adgang til nøgleskabet. Nøglerne vil alene blive
udleveret til andelshaveren, hvis personen kan identificere sig, eller er kendt af bestyrelsen.
Samtidig vil nøglerne efter forudgående orientering blive benyttet, når foreningen grundet
forbedringer eller vedligeholdelse skal have adgang til lejligheden. Brugen og adgangen til
lejligheden varsles med min. 8 dage jf. § 10. i foreningens vedtægter. Foreningen vil ligeledes
benytte nøglen ved akut behov for adgang til lejligheden. Nøglerne opbevares på andelshavers eget
ansvar.
Ønsker du/I, at foreningen skal opbevarer din nøgle på ovenstående vilkår, skal du/I udfylde en
fuldmagt som udleveres af ejendomskontoret. Fuldmagt og nøgler til lejlighedens hoveddør lægges i
en konvolut, og afleveres på ejendomskontoret.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Tilladelse til opbevaring og brug af nøgler

Dato_________ Andels nr.___________ Telefon nr._________________
Hermed giver (navn(e))________________________________________
Adresse ________________________________________nr.__________
Antal nøgler__________ Type___________________________________
Tilladelse til, at foreningen opbevarer og kan benytte, nøgler til min lejlighed på
nedenstående vilkår.
o Det er alene personalet og bestyrelsen, der har adgang til nøgleskabet.
Nøglerne vil alene blive udleveret til andelshaveren eller dennes husstand
hvis, personen kan identificere sig, eller er kendt af bestyrelsen.
o Nøglerne vil efter forudgående orientering, blive benyttet til aflæsning af
varme, samt foreningens håndværkere, når foreningen grundet forbedringer
eller vedligeholdelse skal have adgang til lejligheden. Brugen og adgangen til
lejligheden varsles med min. 8 dage jf. § 10. i foreningens vedtægter.
o Nøglen benyttes ligeledes ved akut behov for adgang til lejligheden.
o Nøglerne opbevares på andelshavers eget ansvar.
Bortkommer en nøgle i forbindelse med håndværker besøg, omstilles låsen
selvfølgelig straks for AB Lersøgaards regning.
o Andelshaver kan når som helst tilbagekalde nøgle og tilladelse. Nøglen
udleveres herefter mod at andelshaver underskriver en udleveringsseddel.

Underskrift_____________________________________
Underskrives af andelshaveren.

