Glostrup Ejendomsselskab



Dit hjem – vores rammer

Hos os er det dig, der er i centrum
Glostrup Ejendomsselskab består af 995 lejemål fordelt på fire afdelinger i Glostrup
Vestergård og en i Engbrydeparken. Alle lejligheder er placeret i tæt-lav-bebyggelse i
parklignende områder i Glostrup centrum tæt på alle byens faciliteter.
Hos os er det dig som beboer, der er i centrum. Vi gør alt, hvad vi kan for, at du selv
kan bestemme, hvordan din bolig skal se ud - og vi hjælper til at med realisere dine
drømme omkring dit nærmiljø. Det betyder også, at såvel afdelingsbestyrelser som
hovedbestyrelsen hos os har rig mulighed for både at være aktive og nytænkende.
Vores administrationskontor ligger på Sportsvej 10 i Glostrup, og har du spørgsmål,
er du altid velkommen til at kigge forbi. Et højt serviceniveau er i stort fokus hos os, og
vores medarbejdere står altid klar til at yde rådgivning eller give en hjælpende hånd
– uanset om det måtte være til en dryppende hane, gardiner, der skal flyttes, eller et vindue, der er punkteret. Vi er der altid - 24 timer i døgnet via vores vagttelefon 2632 8960.
Vi beskæftiger i alt 17 medarbejdere, bl.a. en driftsleder, en varmemester, administrativt personale og flere gårdmænd, der dagligt plejer og passer de grønne områder.
Udlejning
For at blive beboer i Glostrup Ejendomsselskab, skal du skrive dig op på venteliste. Glostrup Ejensdomsselskab er en del af Fællesventelisten - KAB, og det er på denne venteliste, du skal være skrevet op - læs
mere på www.kab-bolig.dk.
Du skal være 15 år for at kunne blive skrevet op på venteliste, og det koster pt. 190 kr. (inkl. moms).
For at beholde din plads på ventelisten skal du betale et årligt ajourføringsgebyr, der pt. er på 190 kr. (inkl.
moms).
Nuværende beboere kan skrive sig på oprykningsventelisten for Glostrup Ejendsomsselskab - den interne
venteliste for beboere - på kontoret på Sportsvej 10 i Glostrup.
Glostrup Ejendomsselskab er medejer af KAB, som varetager den overordnede administration. Spørgsmål
vedrørende ledige lejemål, udlejninger, husleje,opgørelser, indskud og fraflytninger skal derfor rettes til
KAB.
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VVS-håndværk med visioner siden 1948
Besøg vores hjemmeside www.engelgaar.dk
Engelgaar Vvs Teknik a/s · post@engelgaar.dk
Egegårdsvej 23 · 2610 Rødovre · Tlf. 36 70 21 26
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Nyt køkken eller bad? Du bestemmer selv!
Selv om du ikke har en større opsparing på kontoen, kan du nemt få opfyldt drømmen om et nyt badeværelse, en altan eller et nyt køkken i din lejlighed. Glostrup
Ejendomsselskab betaler i første omgang, og du betaler tilbage gennem en huslejestigning, som du kender størrelsen på, inden du går i gang.
Vi hjælper dig med at undersøge mulighederne, skaffe tilbud, vælge leverandører og
skaffe håndværkere. Endelig tager vi os af papirarbejdet i forbindelse med ombygningen. Kig forbi kontoret på Sportsvej 10 i Glostrup, hvis du vil høre mere om dine
muligheder.

Køkkendrømme bliver til
Der bliver arbejdet på højtryk i køkkenet
på 1. th. på Stadionvej 71. Bordplader bliver brudt op og skabe pillet ned til fordel
for et nyt, hvidt design fra HTH. Forvandlingen foregår i den lejlighed, der de sidste
48 år har været hjem for Kirsten og Ole
Munch. Håndværkerne rykkede ind den
4. april – og den 16. april er rummet igen
klar til kulinariske tryllerier.

” Det har været helt fantastisk. Vi har fået
en arbejdsplan for hele forløbet – og den

holder. Håndværkerne er så søde og rare alle
sammen. Og de rydder op efter sig selv. Det

” siger Kirsten og

er virkelig gået som smurt,
fortsætter:

” Vi syntes, tiden var helt rigtig til at skifte
køkkenet ud nu, så vi stadigvæk kan nå at
få noget ud af det – og med en prisstigning
på cirka 700 kroner pr. måned er det en

”

rigtig god løsning.

Gl. Køge Landevej 135
2500 Valby
Tlf. 36 46 46 00
www.vordingborg.com
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Naturskønt, trafikalt knudepunkt
Glostrup Kommune er en moderne storbyforstad – få kilometer fra hovedstaden
og samtidig omkranset af pragtfuld natur. Her er et pulserende byliv med både et
center og gågademiljø med små specialforretninger, cafeer mv.
Kultur- og foreningslivet storblomstrer i kommunen og derudover er her masser af
muligheder inden for fritidsaktiviteter eksempelvis i svømmehallen, på stadion eller
i Vestskoven, der ligger få minutters kørsel fra Glostrup centrum.
Som noget helt specielt er kommunen den i Danmark, der har flest arbejdspladser
i forhold til antallet af indbyggere – ikke mindst på grund af Glostrups beliggenhed:
Tæt ved motorvejsnettet og med gode trafikale forbindelser.
Alle vores boliger er placeret i centrum – tæt på det hele og alligevel godt tilbagetrukket i forhold til larm og støj fra midtbyen. I forbindelse med bygningerne er der
både daginstitution, skole og SFO.
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5 afdelinger i hjertet af Glostrup 		
Engbrydeparken, Glostrup
Antal rum: 2-4-værelses lejligheder
Leje pr. mdr.: 3.014 – 6.199 kroner
Antal boliger: 181

Hos os kan du bo hele livet
Det er vores vision, at man skal kunne
bo her hele livet uanset alder og familiestatus. Derfor har vi også lejligheder til
ethvert behov lige fra den lille 1’er til den
store 4’er.

Glostrup Vestergård. I, Glostrup

Og vi arbejder lige nu på at skabe

Antal rum: 1-4-værelses lejligheder

flere store familielejligheder ved at sam-

Leje pr. mdr.: 1.211 – 5.920 kroner

menlægge nogle af vores 3-værelses

Antal boliger: 114

lejligheder.

Glostrup Vestergård. II, Glostrup
Antal rum: 1-4-værelses lejligheder
Leje pr. mdr.: 1.257 – 5.715 kroner
Antal boliger: 204

Glostrup Vestergård III, Glostrup
Antal rum: 1-4-værelses lejligheder
Leje pr. mdr.: 2.500 – 5.595 kroner
Antal boliger: 153

Glostrup Vestergård. IV, Glostrup
Antal rum: 1-4-værelses lejligheder
Leje pr. mdr.: 2.141 – 5.853 kroner
Antal boliger: 351

I Vestergård findes et selskabslokale,
der kan lejes af Vestergårds beboere.
Her er der desuden en gæstebolig,
der kan lejes af alle beboere.
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”Jeg skal slæbes ud herfra”
Anja Kølbæk Andreasen har boet hos Glostrup Ejendomsselskab, siden hun som 10 måneder gammel baby flyttede ind
med sine forældre. I dag – næste 32 år siden indflytningen
– bor hun sammen med sin mand og to børn i en 3-værelses
lejlighed i afdeling 4 – og har ingen planer om at flytte.

” Jeg siger altid, at jeg skal slæbes ud herfra,” griner Anja.
” Jeg føler mig tryg i området og kan godt lide, at der er folk, der
passer på mig. Boligerne er supergodt indrettet i forhold til deres
størrelse. Og selv om vi bor 4 på få kvadratmetre, har vi stadig

”

plads at være os selv – her er alt, hvad der skal være.

” Min mor bor lige overfor, og min søster bor i en af selskabets

mindste lejligheder – det har vi stor glæde af, og så er det fedt med

” fortæller Anja.

barnepiger i nabolaget,

”Som at flytte hjem igen”
Jena Madsen flyttede med sine forældre ind i en lejlighed
hos Glostrup Ejendomsselskab tilbage i 1957. Da hun som
ung fløj fra reden, blev livet udforsket i andre byer i landsdelen, men i 1990 vendte Jena tilbage til ejendomsselskabet
og indløste sit passive medlemskab til en bolig.

” Det var lidt som at flytte hjem igen,” husker Jena, der i dag
nyder livet i en stuelejlighed med egen have til.

” Området er pænt, og her er en god fornemmelse af sikkerhed.
Jeg kender rigtig mange af mine naboer – ikke mindst gennem
mit arbejde i bestyrelsen. Og så bor min far to minutters gang
herfra, hvilket er meget praktisk og dejligt i forhold til at kunne
hjælpe til hos ham og være sammen. Jeg har også en søster, der

” fortæller Jena.

bor i ejendomsselskabet,

” Jeg synes, at lejlighederne er rigtig gode, det samme er de mu-

ligheder, man har for at sætte sit eget præg på boligerne, og når
man som jeg netop er gået på efterløn, betyder de gode huslejepri-

” fortsætter hun.

ser også meget i dagligdagen,
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E-mail: glostrup@kab-bolig.dk

Hjemmeside: www.kab-bolig.dk
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