Efter aftale med foreningens bestyrelse, skal det til orientering oplyses, at vi pr. 1. august
2018 overtager administrationen af ejendommen fra tidligere administrator B&T
Administration.
I Cobblestone A/S (tidligere Administrationshuset A/S) beskæftiger vi os udelukkende med
administration, drift og vedligehold af fast ejendom. Vi er p.t. omkring 100 veluddannede og
kompetente medarbejdere, som har kontor på Gl. Køge Landevej 57 i Valby.
Vores daglige telefontid er fra kl. 10.00 – 14.00 mandag til torsdag og fredag fra kl. 10.00 –
13.00. Dertil er der på vores hjemmeside omfattende muligheder for selvbetjening 24 timer i
døgnet og man kan anmode om at blive kontaktet udenfor vores normale åbningstid.
Vi har bedt om at overtage medlemmernes eksisterende betalingsserviceaftaler på
betaling til ejerforeningen af fællesudgifter mv. og man skal derfor ikke foretage sig
noget i denne henseende, hvis man tidligere har været tilmeldt betalingsservice. Os
bekendt opkræves foreningens medlemmer kvartalsvis og næste gang 1. oktober 2018.
Vi opfordrer til at man ultimo september måned kontrollerer sin betalingsoversigt for at
se betalingen til ejerforeningen fremgår.
Hvis vi ikke kan overtage betalingsserviceaftalen eller er man ikke tilmeldt
betalingsservice modtager man et indbetalingskort i slutningen af september måned til
betaling af fællesudgifter.
Såfremt man har sat sin betaling til en fast bankoverførsel, skal vi venligst opfordre til at man
undlader dette fremadrettet og at man i stedet betaler hver gang man modtager et
indbetalingskort eller tilmelder sig til betalingsservice. De nødvendige oplysninger til at
tilmelde sig betalingsservice, vil fremgå af indbetalingskortet.
Intranet - Nye selvbetjeningsmuligheder!
Som ejer i foreningen kan man få adgang til vores intranet, hvor man bl.a. kan få adgang til at
se status på foreningens driftsøkonomi. Dertil vil der også være et online arkiv hvor man kan
se relevante dokumenter vedr. foreningen i form af vedtægter, referater mv. Man skal blot
anmode om at blive oprettet som bruger på vores hjemmeside under ”log på intranettet”.
Vi kan i øvrigt oplyse, at den daglige administration af Deres forening vil blive varetaget af
undertegnede, som kan kontaktes på tlf.nr. 3143 5255 og e-mail: mailto:plp@cobblestone.dk
Se evt. mere om os på www.cobblestone.dk
Vi ser frem til et godt samarbejde.

Med venlig hilsen
Peder Linnebjerg Pedersen
Administrator & Byggesagsansvarlig

