
  
  
Kontaktpersoner:  

   
  

 Navn: Direkte tlf.nr.: 
  
  
  
Afdelingsdirektør  
Iben Koch 39 46 62 50  
 Velkommen hos din nye administrator: 
  Afdelingschef/ejendomsadministrator  Gregers Andersen 39 46 62 52       

 

 
Regnskabschef 
Jan Hansen 39 46 62 53  
 Tuborg Boulevard 12  2900 Hellerup 
Projektleder  Kurt Larsen 39 46 62 11  
  
  
  
  

 Dan-Ejendomme as, Almene Boliger tlf.   70 30 20 20 
  
 Fax. 70 30 20 21  
  

 
 

                                      A/B Frydenhøjparken 
 



   
  
  
Huslejeopkrævning pr. 1. januar 2008 Velkommen 
  
  
Vi har sendt oplysninger til betalingsservice (PBS), som både 
står for udsendelse af indbetalingskort og opkrævning direkte 
fra bankkonto via betalingsservice-aftale. 

 
Dan-Ejendomme as, Almene boliger er fra den 1. januar 2008 
blevet valgt som jeres nye administrator, og det er vi glade 
for.  

Hvis du/I hidtil har betalt via betalingsservice, vil dette 
fortsætte uændret, ligesom du/I vil modtage et 
indbetalingskort, hvis du/I hidtil har betalt din/jeres husleje på 
den måde. 

 
Vi glæder os til at komme i gang med arbejdet og til at få et 
godt samarbejde med jer beboere. 
 

 I denne lille folder står der et par praktiske oplysninger om 
huslejeopkrævning for januar måned 2008 (side 2), og 
varmeregnskab (side 2), og hvem I kan kontakte herude 
hvornår (side 3).  

Hvis du/I medio januar 2008 mod forventning skulle modtage 
en rykkerskrivelse på trods af du/I har indbetalt huslejen, 
bedes du/I indsende en kopi af  jeres indbetalingskvittering så 
vi kan eftersøge indbetalingen og undersøge sagen nærmere.   
 Vi håber, at I vil give jer tid til at læse denne folder, så der 

ikke opstår unødig bekymringer om den nærmeste fremtid.  
 
Vores telefoner er åbne dagligt mellem kl. 10.00 og kl. 15.00, 
og I skal ikke tøve med at ringe, hvis der er noget, I er i tvivl 
om. 
 
I vil alle få tilbudt adgang til vores intranet, som vi kalder Net-
Service, hvor I via computer hele døgnet kan gå ind og se 
oplysninger om jeres eget lejemål og for eksempel skrive en 
mail til os. Det vil I høre mere om inden længe. 
 
I kan gå ind på www.dan-ejendomme.dk og se yderligere 
oplysninger om os.  
 

                                A/B Frydenhøjparken                                   A/B Frydenhøjparken 
  


