
Farligt affald / batterier 

 

Farligt affald (malingrester, terpentin, rensebenzin, 

lysstofrør, olie, gamle knive, osv.) kan kun, efter 

aftale med ejendomskontoret afleveres på 

garagepladsen Kiselvej 15 – 17. 

Batterier kan afleveres i genbrugskassen, (grå 

kasse/batterier til genbrug) der hænger ude foran 

vaskeriet, og på ejendomskontoret i kontortiden. 

 

 

Beboerservice / Håndværker 

 

Ejendomskontoret har som udgangspunkt beboer- 

service hver tirsdag, uopsættelige skader vil dog 

blive ekspederet som de kommer ind. Kan 

ejendomskontoret ikke ordne skaden, bliver den 

videre givet til ejendommens håndværkere for 

snarlig udbedring.  

 

  

EL/TV/Internet 

 

Det påhviler lejeren selv at tilmelde sig levering af tv 

signal / udbyder, el selskab / udbyder og tilmelding 

af internetudbyder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opslag 

 

I alle opgange er der en opslagsliste, hvor der 

bliver informeret om forskellige tiltag i 

afdelingen. Yderligere hænger der to 

opslagstavler ved indgangene til vaskeri og 

ejendomskontor. 

 

For yderligere oplysninger se vores 
hjemmeside: www.akbherlev1.dk 
 

 

                Du kan bruge QR-koden her. 

 

              
 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

AKB byder dig velkommen til  

AKB Herlev 1 

          
 
Vi håber, du vil blive glad for at bo i 

bebyggelsen. 

AKB har i samarbejde med 

afdelingsbestyrelsen udarbejdet denne 

folder for at oplyse dig om det mest 

relevante i afdelingen. 

Øvrige oplysninger finder du på vores 
hjemmeside: akbherlev1.dk 

 

     Med venlig hilsen  

 

 

Kobbervej / Kiselvej.                                                
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Ejendomskontor 

 

Beliggende Kiselvej 3, st. th. 

Ejendomskontoret er dit/jeres lokale 

servicekontor. Her kan du/i få svar på alle 

spørgsmål vedrørende AKB – KAB og din/jeres 

bolig og få løst de fleste problemer. 

Telefontider: alle hverdage kl. 8.30 – 9.00 

Telefon nr. 44 94 19 98 

Uden for telefontiden er der telefonsvarer, husk 

at indtale besked med angivelse af navn, adresse, 

telefonnummer samt problem.   

Personlig henvendelse: 

Alle hverdage: kl. 9.00 – 9.30 

Onsdag tillige kl. 17.00 – 17.30 

 

Bestyrelse. 

Afdelingsbestyrelsen har lokale Kiselvej 7A i 

kælderen og har åbent den anden onsdag i 

måneden for personlig henvendelse i tidsrummet 

17:30 – 18:00.  

Kan tillige kontaktes via mail:    

bestyrelsen@akbherlev1.dk  

Eller der kan lægges et brev i deres postkasse på 

ovennævnte adresse. 

 

 

 

 

 

 

 

Vaskeri 

 

Ejendommens fællesvaskeri, Kiselvej 1 kld. har 

åbent alle dage 7:00 – 21:00. 

Sidste vask skal påbegyndes senest kl. 19.30. 

I vaskeriet er der 12 vaskemaskiner, 2 slynger, 6 

industri tørretumblere samt 3 strygeruller. 

Vaskeriet er pengeløst, og betalingen for brug af 

vaskeriet trækkes over huslejen månedsvis bagud 

via registreringen af vaskebrik, som udleveres 

sammen med nøgler til dit/jeres lejemål. 

Priserne pr. vask som er inkl. sæbe og 

skyllemiddel fremgår af displayet i vaskeriet 

Vaskeriet har automatisk dosering og bruger 

allergisikret sæbe, allergivenligt skyldemiddel, 

blegemiddel samt sæbe til uldvask. Alle 

ovennævnte produkter kan fravælges. 

Der må kun bruges lavtskummende vaskemiddel. 

 

På Vasketid.dk kan du/i hjemmefra se, om der er 

ledige maskiner samt resttid på vaskemaskiner og 

tørretumbler. Brugen af vaskeriet er på eget 

ansvar og må ikke betjenes af personer under 15 

år. Fejl på maskiner bedes straks meddelt 

kontoret. Fejl kan også indtastes på skærmen i 

vaskeriet. 

 

 

 

 

 

 

Affald / Container 

 

Almindeligt husholdningsaffald deponeres i 

skralde ø. 

Container affald skal sorteres/deponeres på 

containerpladsen v/Kobbervej 21. På 

pladsen kan der deponeres stort brændbart, 

småt brændbart, jern og metal, porcelæn, 

grønt affald, elektronik m.m. 

Der er også opsat sorte containere rundt om 

i området til glas, metal, plast, papir og 

mindre pap affald. 

Alt erhvervsaffald må ikke deponeres og skal 

afleveres på genbrugspladsen Marielundvej 

49 i Herlev.     

 

 

          Du kan bruge QR-koden her. 
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