
A/B Valkyrien
Sigynsgade 4
2200 København N.
vicevært : +45 2152 5004
email: info@ab-valkyrien.dk
email: vicevaert@ab-valkyrien.dk

A/B Valkyrien den 1. april 2017
Kære Andelshaver,

Du/I har ønsket at fremleje/udlåne  hele din/jeres andel eller et værelse.

Det er ikke nok bare at udfylde den vedlagte fremlejekontrakt, du skal ansøge 
foreningen jvf. vores vedtægter. Du kan få afslag på en fremleje ansøgning, både når 
det gælder hele andelen og når det gælder et værelse. Vi skal have navn/adresse/email
på din fremlejetager, start- og sluttidspunkt samt et begrundelse som minimum. 

Vi har vedlagt den kontrakt I skal benytte, dette er et krav for foreningen. Vi har 
vedlagt den vejledning der følger med til kontakten, det er en god ide at kigge den 
igennem samme med når I udfylder kontrakten. Hvis det drejer sig om et udlån sætter
i selvfølgelig diverse beløb til kr. 0.

Du kan enten udfylde den direkte på computeren eller udskrive den og udfylde den i 
hånden.  Hvis I har problemer med at indlæse kontrakten så sig til, så får I den på 
papir.

Det er altid andelshavers  ansvar at fremlejekontrakten er korrekt udfyldt. I ikke skal 
underskrive kontrakten.

Når kontrakten er udfyldt, skal den sendes til info@ab-valkyrien.dk.  Hvis 
ansøgningen om fremleje bliver godkendt får I en email hvor vi alle underskriver 
kontrakten med NemID. Både foreningen og administrator tager et beløb for at 
håndtere din ansøgning og godkendelse. Når alle har underskrevet kontrakten får I 
automatisk en kopi af den underskrevet kontrakt tilsendt.

Fremlejen er ikke godkendt før foreningen har underskrevet kontrakten.

Bestyrelsen vil gerne møde dine fremlejetager på det første efterfølgende åbne 
bestyrelsesmøde. Dette møde er obligatorisk når det drejer sig om fremleje af hele 
andelen. Men som altid vil vi som bestyrelse gerne hilse på dem der bor i foreningen 
og derved er en del af vores hverdag.

Mvh.

Bestyrelsenb

 tlf. +45 2146 5004
vicevært : +45 2152 5004
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