Tidssvarende og
velholdte boliger
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Med GoZee-appen bliver brochuren levende
GoZee: Sådan kommer du
i gang på 30 sekunder
1. Indtast ”GoZee” i søgefeltet i App Store
eller Google Play, og download appen
på din smartphone eller tablet.
2. Åbn appen, og brug den på sider
med GoZee-ikonet.
WWW
360ºpanorama

2 //

Webikon

Vores mission: I Arbejdernes
Boligselskab i Gladsaxe har vi altid
arbejdet ud fra en mission om at
opføre og administrere tidssvarende
boliger til en fornuftig pris.
Med 4.700 moderne og velholdte boliger fordelt på 42 attraktive
afdelinger i Gladsaxe Kommune har vi med garanti et lejemål, der
passer til dine behov.
Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe har gennem 75 år tilbudt
et bredt udvalg af tidssvarende boliger, som henvender sig til
alle, uanset hvor du befinder dig i livet, og om du er enlig, en
børnefamilie eller har brug for en ældrebolig i et roligere område.
Alle vores afdelinger er placeret i grønne, velholdte områder tæt
på gode indkøbsmuligheder, skole og daginstitutioner, samt med
gode bus- og S-togsforbindelser.
Vi er overbeviste om, at der blandt vores 4.700 boliger er en bolig,
der opfylder alle dine boligdrømme – og til en fornuftig pris.
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Vi bidrager til
samfundet og FN’s
verdensmål
Som almen boligorganisation arbejder vi dagligt for et
forbedret samfund. Det gør vi gennem den boligsociale
anvisning ved at understøtte Danmarks CO2målsætninger og sikre sunde boliger, når vi bygger og
renoverer.
Som en aktiv spiller i samfundet mener vi, at det er
vigtigt at bidrage og tage ansvar for velfærdssamfundet.
Det gør vi ved blandt andet at tage udgangspunkt i FN’s
17 verdensmål for bæredygtig udvikling, som blev nedsat
på topmødet i New York i 2015.
Vi bidrager eksempelvis direkte til samfundet, når
vi gennem nybyg og renovering er med til at skabe
beskæftigelse og uddannelse. Vi bidrager indirekte, når
vi understøtter trivsel og fællesskab blandt beboerne.
At bidrage og være med til at løfte samfundsmæssige
opgaver er kernen i vores forretning.
Er du blevet fristet til at læse om FN’s 17 verdensmål for
bæredygtig udvikling, kan du gå ind via linket her:
www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene

WWW
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HVORDAN VI BIDRAGER
TIL VELFÆRDSSAMFUNDET:

SAMFUNDSØKONOMISK
BÆREDYGTIGHED
I Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe
driver og udvikler vi almene boliger og
boligområder. Det skaber omsætning
og vækst, og derved bidrager vi direkte
såvel som indirekte til beskæftigelsen.

MILJØMÆSSIG
BÆREDYGTIGHED
Når vi i Arbejdernes Boligselskab i
Gladsaxe driver og udvikler almene
boliger og boligområder, arbejder vi
med aspekter som miljø, energi og
sundhed for at skabe boliger, som er
økonomisk, socialt og miljømæssigt
bæredygtige – både med tanke på
vores beboere og det bredere samfund.

SOCIAL BÆREDYGTIGHED
Vi sikrer sunde og velfungerende
boliger til alle mennesker, men vi er
også en del af velfærdssamfundets
sociale sikkerhedsnet, hvor vi griber
dem, som af forskellige årsager har
svært ved at komme ind på det private
boligmarked. At drive og udvikle
almene boliger indebærer derfor en
vigtig social dimension.
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Vi har gennem
årene arbejdet
ud fra et fælles
visionsgrundlag
Vores mission, som vi har arbejdet ud fra i alle
årene, er at opføre og administrere almene
boliger. Vores ambitioner rummer dog meget
mere, og derfor har vi konkretiseret vores
vision, der beskriver, hvad vi vil opnå til gavn for
nuværende og fremtidige beboere.

Vi vil:
• være din foretrukne almene boligorganisation
i Gladsaxe Kommune og tilbyde boliger, som
en bred del af den danske befolkning har råd
til og ønsker at bo i.
• arbejde for, at vi til enhver tid kan tilbyde et
attraktivt og varieret udbud af tidssvarende
almene boliger med den højest mulige
standard i levende og velfungerende
boligmiljøer.
• konstant arbejde for at effektivisere
vores virke på en sådan måde, at vi på
samme tid sikrer en rationel drift og et højt
serviceniveau, der lever op til beboerens
forventninger.
• desuden udvikle rammerne for det aktive og
levende beboerdemokrati som fundamentet
for vores virksomhed, sådan at alle
generationer ønsker at deltage.
Vores vision er fundamentet i selskabet
og breder sig fra organisationsbestyrelsen
til afdelingsbestyrelserne og videre ud til
de enkelte beboere, som i undersøgelser
bekræfter, at de trives i deres trygge rammer.
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Det er altafgørende, at du som
lejer føler dig tryg og godt tilpas
i din afdeling. Derfor yder vores
dygtige medarbejdere dagligt
den bedste service, så du altid
kan få hjælp og fortsat bo godt.

Vores værdier:
Vi er fornyende
Vi har altid fokus på at udvikle
os selv og vores virksomhed.

Vi er ansvarlige
Vi handler i tide og vedstår
os vores handlinger.

Vi er troværdige
Vi gør, hvad vi siger, og siger,
hvad vi gør.
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BAK OP OM BEBOERDEMOKRATIET:

Du kan også få indflydelse
på dit nærmiljø
Beboerdemokratiet er for alle. Det er her, du kan påvirke og have indflydelse på dit nærmiljø, og på hvad
pengene går til. Har du idéer eller synspunkter om din bolig og dit nærmiljø, du vil dele med de andre
beboere og forhåbentlig se blive til en realitet, så er det vigtigt, at du deltager aktivt i beboerdemokratiet.
Alle afdelinger har en afdelingsbestyrelse, som varetager beboernes ønsker og behov.
Afdelingsbestyrelsen inviterer årligt til et afdelingsmøde (ca. to timer), hvor du har mulighed for at blive
hørt og, hvis det har interesse, kan stille op til afdelingsbestyrelsen, som vælges på dette årlige møde.
Boligselskabets bestyrelse er beboere, som er valgt af et beboervalgt repræsentantskab, samt to
repræsentanter for medarbejderne.
Vi har altid sat beboernes indflydelse højt i Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe
– og det vil vi naturligvis blive ved med.
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Skab rammen om din hverdag
GØR BRUG AF RÅDERETTEN:
Med råderetten har du mulighed for at skabe rammen om dit liv gennem forbedringer tilpasset dine
ønsker og behov. Du kan i princippet få det, lige som du vil have det – du skal blot huske, at boligselskabet
skal godkende ændringerne, inden arbejdet bliver udført. Det er muligt at få økonomisk godtgørelse efter
gældende regler, når/hvis du fraflytter din bolig.

GØR BRUG AF INSTALLATIONSRETTEN:
Ud over råderetten har du ret til at foretage installationer i din bolig, herunder blandt andet installation
af vaskemaskine og opvaskemaskine. Du skal altid sende en skriftlig ansøgning til os, som vi
behandler og giver besked om, hvorvidt ændringen kan udføres. Kontakt os for mere information om
installationsretten.

ÆNDRINGER UDENFOR:
Som udgangspunkt er det afdelingen, der sørger for al udendørs vedligeholdelse. På et afdelingsmøde
kan det besluttes, at beboerne i afdelingen har ret til at foretage visse forbedringer uden for boligen ef
ter reglerne om råderet – som blandt andet opsætning af markise, skur og lignende. Der kan kun gives
tilladelse til de ændringer uden for boligen, som der på afdelingsmødet træffes beslutning om, og som er
indskrevet i råderetskataloget.

Kontakt ejendomskontoret for mere information, så lover vi at hjælpe dig godt på vej.
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Tidssvarende og
fremtidssikrede boliger
Som vi også har anført de foregående år, sikrer Arbejdernes Boligselskab i
Gladsaxe løbende, at vores boliger er tidssvarende og eftertragtede. Vedligehold af
klimaskærm, teknik og fællesarealer er der vedligeholdelsesplaner for – og opsparing
til – og beboerne har mulighed for via råderetten at påvirke indretningen af deres
bolig. Vi har derfor godt styr på den løbende drift, og vi slår ikke større brød op end
nødvendigt i forhold til forskrifterne fra almenboligloven.

10 //

Dine fordele
ved at bo til leje
• Huslejen dækker hele din boligudgift
– med undtagelse af forbrugsafgifterne.
• Du skal fx ikke vedligeholde bygninger, grønne områder,
døre, vinduer, vandhaner, radiatorer og lignende.
• Græsslåning og snerydning af fællesarealer
klares af ejendomsfunktionæren.
• Tryghed i din hverdag.
• Hvis du ønsker det, er der et fællesskab
lige uden for din dør.
• Du har indflydelse på ejendommens drift via
beboerdemokratiet.
• Du kan, hvis du har eller får behov for det, søge
boligstøtte og indskudslån hos kommunen.
• Vi skal være her alle sammen. Derfor er der i
den enkelte afdeling udformet en beboervedtaget
husorden, der er med til at sikre, at både du og dine
naboer føler jer godt tilpas.

Læn dig tilbage og nyd fordelene som lejer.

Vi skaber trygge rammer.

Vi er stolte af, at vi gennem
75 år har administreret tidssvarende og passende boliger,
der opfylder lejernes behov.
På vores hjemmeside www.abg.dk kan du læse og
finde meget mere information om boligselskabet.

WWW
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Gladsaxe – en perle
nordvest for København
Gladsaxe ligger godt 15 km nordvest for det centrale København og grænser op til Gentofte,
Lyngby-Tårbæk, Furesø, Herlev og Københavns Kommuner. Kommunen gennemskæres
fra sydøst til nordvest af den tidligere Frederiksborgvej, der i dag – afhængigt af, hvor
på strækningen du befinder dig – hedder Søborg-, Buddinge- og Bagsværd Hovedgade.
Ringvejen og Buddingevej kører fra sydvest til nordøst. Alle disse centrale veje mødes i
en rundkørsel midt i kommunen. Centralt placeret ved rundkørslen ligger også Gladsaxe
Rådhus, Gladsaxe Hovedbibliotek samt Gladsaxe Gymnasium.
Gladsaxe er et attraktivt bosætningsområde særligt på grund af den korte afstand ind til
København, men også på grund af de mange naturskønne rekreative områder, der ligger
i området. Her trækker blandt andet eftertragtede udflugtsmål som Utterslev Mose,
Bagsværd Sø og Nymosen besøgende til.
I Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe er vi taknemmelige for den gode beliggenhed, vores
42 afdelinger har – tæt på gode indkøbsmuligheder, skole og daginstitution og skøn
omkringliggende natur. De mange bus- og S-togsforbindelser samt letbanen gør det muligt
for flere familier at bosætte sig i Gladsaxe og arbejde i København.
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Fakta om Gladsaxe
•

Indbyggere i kommunen:
ca. 66.500

•

Større by: København

•

International lufthavn:
Copenhagen Airport

•

Område: Storkøbenhavn

•

Region: Region Hovedstaden
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AFDELINGER

AFDELING 1:

Mølleparken 1
Opført: 1945/46
Lillemosevej 4-138 og 9-69, Kgs. Lyngby
Afdelingen består af 98 eftertragtede
rækkehuse i to plan beliggende centralt i Kgs.
Lyngby på en blind vej og er derfor velegnet
til børnefamilier. Alle boliger har en lille have
samt gode fællesområder med legeplads og
indhegnet boldbane.

WWW

AFDELING 2:

Højgårdsparken

WWW

Opført: 1947-49
Højgårds Allé 43-45 samt Tværvej 4-12 og 9-15, Bagsværd
Den eftertragtede afdeling består af 11 dobbelthuse i to plan med
stor have til hvert hus. De 22 lejemål ligger på en stille villavej i
Bagsværd tæt på skov, sø og gode indkøbsmuligheder på Bagsværd
Hovedgade.
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AFDELING 3:

Stengårdsparken

WWW

Opført: i perioden 1946-1960
Stengårdsparken 1-51, Søborg
Stengårds Allé 149-179, Søborg
Kong Hans Allé 109-111, Søborg
Stenmarken 3-67 og 4-78, Søborg
Stengårds Allé 154-162, Kgs. Lyngby
Kornmarken 32-62 og 33-49, Bagsværd
Afdelingens 185 boliger breder sig over flere adresser
og består af rækkehuse og etageejendomme. Fælles
for boligerne er, at de alle ligger ud til store grønne
områder. Rækkehusene og flere af stuelejlighederne i
etageejendommen har udgang til egen have.

AFDELING 4:

Hyrdeparken

WWW

Opført: 1947/49
Kidhøj 2-60 og 1-83, Bagsværd
Sæbjørnsvej 20-50, Bagsværd
Hyrdeparkens 88 gule murstensrækkehuse i to
plan ligger i et fredeligt, børnevenligt område tæt
på offentlig transport, Bagsværd Skole og gode
indkøbsmuligheder.
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AFDELINGER

AFDELING 5:

Pileparken 1
Opført: i perioden 1946-1949
Pilegårdsvej 9-73, Søborg
Afdeling 5 består af 198 boliger med lukkede altaner i et
charmerende byggeri fra 1947 tæt på offentlig transport, skoler
og daginstitutioner. I kort cykelafstand ligger den historiske
Vestvolden og det skønne naturområde Kagsåen.

WWW

AFDELING 6:

Hulegårdsparken
Opført: 1991
Søborg Hovedgade 72A-74C, Søborg
Midt på den pulserende Søborg Hovedgade
ligger Hulegårdsparken, som består
af 24 familievenlige lejligheder og 9
ungdomsboliger. Afdelingen ligger, ud over
centralt i Søborg, tæt på grønne rekreative
områder som Nymosen og Utterslev Mose.

WWW
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AFDELING 8:

Borreparken

WWW

Opført: 1949-50
Borremosen 2-36, Kgs. Lyngby
Borreparken 1-53, Kgs. Lyngby
De 45 eftertragtede rækkehuse i 1,5 plan ligger
godt i grønne rekreative områder og med gode
busforbindelser til blandt andet Lyngby og Søborg.

AFDELING 7:

Pileparken 2

WWW

Opført: 1948-49 og 1993-94
Pilegårdsvej 2A-2B, 4-10, 12A-12B og 14-20, Søborg
Pileparken 2 er et etagebyggeri med 89 lejemål fordelt
på 71 gode, rummelige lejligheder og 18 velholdte
ungdomsboliger placeret øverst i etagebyggeriet.
Der er ikke langt til gode busforbindelser mod Herlev,
Husum og Søborg. I kort gåafstand er der grønne
rekreative områder omkring Kagsåen og Vestvolden.
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AFDELING 9:

Lyngparken 1
Opført: 1949-50
Lyngparken 2-64 og 1-77, Kgs. Lyngby
Gammelmosevej 109-121, Kgs. Lyngby
De 76 eftertragtede gule rækkehuse med rødt
tegltag ligger i den hyggelige afdeling Lyngparken 1.
Alle boliger har egen have og ligger i nærheden af
gode indkøbsmuligheder, bus- og S-togsforbindelser
samt afkørslen til M3.

WWW

AFDELING 10:

Tinghøjparken
Opført: 1950-51
Tinghøjparken 11-45, Søborg
108 lejligheder beliggende i en hyggelig og
velholdt afdeling bestående af etagebyggeri
i tre etager med dybe, rummelige altaner
til hver bolig. De grønne fællesområder har
legeplads og indbyder til hyggeligt samvær
med grillpladser og selskabslokale. Der er kort
afstand til Buddingecentret samt skole- og
daginstitution.

WWW
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AFDELING 11:

Pileparken 3

WWW

Opført: 1950/52
Mørkhøjvej 103-111, Søborg
Novembervej 2-36, Søborg
Beboerne i de 126 lejemål deler et flot haveanlæg
og et hyggeligt lille torv med spændende små
butikker. Afdelingen består af et solidt etagebyggeri
med altaner til lejlighederne. I nærheden er gode
busforbindelser, uddannelsesinstitutioner samt de
flotte rekreative områder ved Vestvolden, Utterslev
Mose og omkring Kagsåen.

AFDELING 12:
WWW

Pileparken 4
Opført: 1951-52
Pilebro 2-28, Søborg
Pilegårdsvej 99-109, Søborg
De 120 lejligheder ligger i et meget smukt etagebyggeri med flotte facader og
store altaner, der ligger i en velholdt park med store træer, legeområder til
børnene og plads til, at beboerne kan mødes. Afdelingen ligger ikke langt fra de
naturskønne områder omkring Kagsåen og Vestvolden.
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AFDELING 13:

Stationsparken 1
Opført: 1951-52
Vadbro 8-88 og 3-35, Søborg
Afdelingen er med sine 327 lejemål
i murstensrødt etagebyggeri en af
boligselskabets største. Velholdte grønne
områder omkranser boligerne og består af
blandt andet kælkebakke, fodboldbane, grillog legepladser. Alle boligerne har altan. Lige
uden for døren stopper S-toget.
WWW

AFDELING 14:

Lykkeparken

WWW

Opført: 1952/53
Søborg Hovedgade 83-85, Søborg
Lykkesborg Allé 1-2, Søborg
Helt centralt på Søborg Hovedgade ligger afdeling 14, som består
af 36 lejemål i et rødt etagebyggeri. Flere af boligerne har altan, og
i ejendommens stueetage er der spændende specialforretninger.
Grønne rekreative områder ligger i nærheden i form af Nymosen og
Utterslev Mose.
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AFDELING 15:

Kongshvileparken

WWW

Opført: 1952-54 samt 1996
Kongshvilebakken 5-47, Kgs. Lyngby
Kongshvilevej 3-45 og 2-66, Kgs. Lyngby
Sydskråningen 1-39 og 2-84, Kgs. Lyngby
Nybrovej 264-266, Kgs. Lyngby
Kongshvileparken består af 138 gode, rummelige
familieboliger og 16 ældreboliger. Boligerne ligger i flot
kuperet terræn tæt på Lyngby Sø, Mølleåen og Fredriksdal.
Parkstemning er til at tage og føle på i Kongshvileparken
med store træer og velholdte grønne områder. Til alle
boliger er der udgang til egen have.

AFDELING 17:

Skoleparken 1
Opført: 1953-54
Triumfvej 7-19, 25-37, 41, 45-47, Kgs. Lyngby
Halbjørnsvej 1-77, 2, Bagsværd
Josteinsvej 3-157, 2, Bagsværd
Erlingsvej 2-10, 1-29, Bagsværd
Bondehavevej 104-190, 218-228, Bagsværd
De 260 boliger ligger i en flot park, som emmer
af sydlandsk stemning. Byggeriet blev i 1954
præmieret af Gladsaxe Kommune, og den tæt/
lav-bebyggelse ligger da også smukt i den
velholdte omkringliggende park. Afdelingen
ligger tæt på gode indkøbsmuligheder, S-tog og i
kort cykelafstand til Bagsværd Sø.

WWW
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AFDELING 18:

Kildeparken 1

WWW

Opført: 1956-59
Hagavej 2-36, 1-19, Søborg
Solnavej 69-79, 83-113, 76-102, Søborg
Kildebakkegårds Allé 96-98, Søborg
Afdelingen, med sine 380 lejemål, ligger i et dejligt,
velholdt område med gode grønne arealer mellem
etagebyggerierne. Kildeparken 1 ligger tæt på gode
indkøbsmuligheder, S-tog lige uden for døren og
rekreative områder som Nymosen i nærheden.

AFDELING 19:

Buddingeparken
Opført: 1970
Buddingevej 203-205, Søborg
De 15 gode lejemål blev totalrenoveret i 2013
og fremstår i dag tidssvarende til gavn for
afdelingens beboere. Alt er nyt i de velindrettede
familieboliger, der ligger godt placeret tæt på
gode indkøbsmuligheder, daginstitution og
Nymosen.

WWW
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AFDELING 20:

Mølleparken 2

WWW

Opført: 1956-63
Gammelmosevej 63-105, Kgs. Lyngby
De 112 rummelige lejligheder ligger i et gedigent
etagebyggeri opført i gule mursten. Boligerne
er omkranset af velholdte grønne områder med
legepladser fra 2011. Afdelingen har en grøn profil og
leder regnvandet fra tagene tilbage i jorden samt til
fællesvaskeriet.

AFDELING 21:

Pileparken 6
Opført: i perioden 1969-79
Novembervej 15-37, Søborg
Mørkhøjvej 81-83, Søborg
Pileparken 6 gennemgik en totalrenovering
for år tilbage og fremstår i dag tidssvarende
med sine 117 lejemål til gavn for beboerne.
Afdelingen har gode tilhørende grønne
områder, parkeringsmuligheder og ligger
tæt ved busforbindelser til Herlev, Husum og
Søborg samt med kort afstand til rekreative
områder omkring Kagsåen og Vestvolden.

WWW
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AFDELING 22:

Torveparken

WWW

Opført: 1955-57
Rybjerg Allé 35-79, Søborg
Ottingvej 1-127, 2-70, Søborg
Nissumvej 1-81, Søborg
Åstedvej 1-77, Søborg
Debelvej 1-31, Søborg
Mørkhøjvej 155-175, 179-217, Søborg
Ilbjerg Allé 26-46, Søborg
Torveparkens 336 boliger ligger i en god blanding
af lave etageejendomme og rækkehuse i et stort,
attraktivt og velholdt område med gode legepladser.
Tæt på afdelingen er Kagsåen med sin skønne
rekreative natur omkring sig og gode busforbindelser
til blandt andet Herlev, Husum og Søborg.

AFDELING 23:

Lyngparken 2
Opført: 1972
Gammelmosevej 107A-I, Kgs. Lyngby

WWW

26 //

68 velholdte lejligheder og 2 enkeltværelser
placeret midt i skønne grønne områder med
legeplads til børnene og hyggelige miljøer til
gavn for beboerne. Afdelingen ligger tæt på gode
busforbindelser mod Lyngby og Søborg.

AFDELING 24:

Pileparken 7
Opført: 1959/62
Mørkhøjvej 82-130, Søborg
144 lejligheder i murstensgult etagebyggeri på tre etager. Boligerne ligger
flot omgivet af grønne arealer, som indbyder til leg og hyggeligt samvær
blandt beboerne. Der er kort afstand til gode indkøbsmuligheder og rekreative
områder ved Vestvolden og Kagsåen.

WWW

AFDELING 25:

Egeparken 1
Opført: 1972
Provst Bentzons Vej 5-37, Søborg
Midt i store grønne fællesarealer med legepladser og plads til hyggeligt samvær
ligger 120 velholdte lejemål. Boligerne har lukkede altaner, mens stueetagens
boliger har udgang til egen lille have. I nærheden er daginstitution og gode
busforbindelser fra Gladsaxe Trafikplads.

WWW
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AFDELING 26:

Toftegården

WWW

Opført: 1982
Hjortestien 2A-4D, Søborg
Toftegården består af 12 rækkehuse i to plan
fordelt på tre længer. Alle boliger har egen
lille ugenert gård med skur og egen have. I
nærheden finder man den smukke natur ved
Utterslev Mose samt daginstitution og gode
indkøbsmuligheder.

AFDELING 27:

Vadgårdsparken
Opført: 1987-88
Vadgårdsvej 47-295 og 38-296, Søborg
WWW

223 boliger og 30 ungdomsboliger fordelt på 26 etagehuse i tæt/lav-bebyggelse,
hvoraf de tre etagehuse udelukkende består af ungdomsboliger. De grønne områder
snor sig charmerende gennem afdelingens etagehuse og skaber en god atmosfære
til gavn og glæde for afdelingens beboere. Indkøbsmuligheder i nærheden på Søborg
Hovedgade og ved Buddingecentret.
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AFDELING 28:

Kildeparken 3

AFDELING 29:
WWW

Stationsparken 2

WWW

Opført: 1976
Kildebakkegårds Allé 90A-C, 92-94 og 100-104AB, Søborg

Opført: 1962-63
Vadbro 90-156, Søborg

Bag veltrimmede hække og store træer ligger 52
gode lejligheder med altaner og adgang til små haver
fra stueetagens lejligheder. Afdelingen ligger tæt på
Søborg Hovedgade og dermed gode indkøbsmuligheder,
togforbindelser samt de grønne rekreative områder ved
Nymosen.

De 70 lejligheder i Stationsparken 2 ligger i lidt af
et smørhul omkranset af et velholdt haveanlæg
med farverige blomster og stedsegrønne træer.
Afdelingen ligger desuden tæt på Nymosens grønne
herligheder, gode bus- og S-togsforbindelser samt
et stort udvalg af indkøbsmuligheder.

//29

AFDELINGER

AFDELING 30:

Høje Gladsaxe

WWW

Opført: 1964/68
Høje Gladsaxe 41-49 og 61-69, Søborg
365 store og velindrettede lejligheder med
altaner, og de fleste af dem med en enestående
udsigt fra Bakkekarmen ved Utterslev
Mose. Bebyggelsen ligger i smukke grønne
områder med legepladser og tæt ved gode
indkøbsmuligheder og busforbindelser.

AFDELING 31:

Kiplingeparken
Opført: 1991
Niels Finsens Allé 60A-60L, Søborg
De 26 lejemål er omgivet af smukke grønne arealer,
hvor beboerne mødes året rundt. Boligerne på første
sal har store, rummelige altaner, mens stueetagens
boliger har udgang til egen have. Afdelingen ligger
tæt på Søborg Hovedgade, hvor der er gode
indkøbsmuligheder og busforbindelser.

WWW
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AFDELING 32:

Kildeparken 4

WWW

Opført: 1981
Kildebakkegårds Allé 132A-144B, Søborg
21 rækkehuse i to plan. Alle lejemål er store og
rummelige med fire rum og tilhørende skur. Fra
afdelingen er der ikke langt til det pulserende liv på
Søborg Hovedgade og de skønne rekreative områder
ved Nymosen.

WWW

AFDELING 33:

Egeparken 2
Opført: 1976
Provst Benzons Vej 39-103, Søborg
257 gode, store lejligheder beliggende i
velholdte grønne områder. Boligerne har
altaner, mens lejemålene i stueetagen har
egen udgang til have. Der er daginstitution
og gode indkøbsmuligheder i nærheden.
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AFDELING 35:

Kagsåvej

AFDELING 36:
WWW

Kildeparken 2

Opført: 1962/63
Kagsåvej 101-109, Søborg

Opført: 1969
Silene Allé 3-7 og Solnavej 104-106, Søborg

På kanten af Kagsåen ligger boligselskabets
mindste afdeling, som består af fem villahuse
opført i gule mursten. Alle huse har egen have
og ligger tæt på tilkørslen til Hillerødmotorvejen
og letbanen.

30 treværelses-boliger med gode og anvendelige
altaner tæt på Søborg Hovedgade og Nymosens
rekreative områder. De to etageejendomme er
omringet af velholdte grønne områder til glæde
og gavn for beboerne.

AFDELING 37:

Skoleparken 2

WWW

Opført: 1981
Triumfvej 43A-E, Kgs. Lyngby
20 lejligheder fordelt på to etageejendomme bygget i beton
og med kælderrum til alle lejemål. Skoleparken 2 er en
god og meget velholdt afdeling, som ligger ganske tæt på
grønne områder, heriblandt Bagsværd Sø.
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AFDELING 39:

Moseparken
Opført: 1984/85 samt rækkehuse opført i 1988
Thor Langes Allé 7-83 og 12-114
samt Søborghus Allé 27-41, Søborg

AFDELING 38:

Kiplingsgården

Afdelingen, som ligger tæt på Søborg Hovedgade
og Utterslev Mose, består af i alt 98 lejemål
fordelt på rækkehuse og etageejendomme.
Mellem bebyggelserne finder man hyggelige
gårdmiljøer, som beboerne nyder rigtig godt af.

Opført: 1949
Kiplings Allé 8-14B, Søborg
Centralt i Søborg, tæt på indkøbsmulighederne
i Søborg Hovedgade, ligger afdeling 38,
Kiplingsgården, som består af 28 lejligheder i et
præmieret etagebyggeri. Boligerne i stueetagen
har udgang til egen have.

WWW

WWW
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AFDELING 43 & 44

Punkthuset
Opført: 1964, 1987, 2004 og 2009
Høje Gladsaxe Torv 2B (6.7.8. etage + 4.5.9. etage)
Søborg

AFDELING 40:

Buddinge Mølle
Opført: 1950
Buddingevej 132-136, Kgs. Lyngby
Afdelingen består af en ejendom i to etager med
20 lejemål. Beboerne er primært ældre, som nyder
godt af den hyggelige og veltilrettelagte park, som
omgiver den røde murstensejendom.

WWW
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Punkthuset ligger ved Høje Gladsaxe Torv, og fra
boligerne er der en fantastisk udsigt over København
og omegn. Der er store, gode lukkede altaner, og
lige uden for døren er der gode indkøbsmuligheder
samt få skridt til store, grønne rekreative områder
ved Høje Gladsaxe og Utterslev Mose. Boligerne er
ældrevenlige med gode busforbindelser til S-tog og
til København og Buddinge.

WWW

AFDELING 46

Søborgparken
Opført: 2005/06
Erik Bøghs Allé 3-4, Søborg

WWW

Midt på Søborgs pulserende hovedgade ligger
Søborgparken, som består af 53 moderne
lejligheder og 10 ungdomsboliger. Lejlighederne
på øverste etage har store penthouse-altaner,
mens de resterende lejligheder har lukkede
altaner. Afdelingen ligger tæt på Utterslev Mose,
som er et attraktivt udflugtsmål.

AFDELING 48

Stengården

WWW

Opført: 2007
Gammelmosevej 266, Bagsværd
Et moderne, cylinderformet byggeri i to etager
bestående af 26 ungdomsboliger. Fra boligerne i stuen
er der direkte udgang til gårdrummet. Afdelingen ligger
tæt på bus, S-tog og gode indkøbsmuligheder.
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Vi ønsker at fejre jubilæet
sammen med vores gode
samarbejdspartnere
I anledning af, at vi har 75-års jubilæum i oktober 2019, vil vi
gerne takke vores trofaste samarbejdspartnere gennem tiden.
Med brochuren her, som vi har fået udarbejdet til jubilæumsåret, fortæller
vi om boligselskabet, hvad der sker i dag, og hvilke planer vi har i fremtiden.
Brochuren fungerer også som et opslagsværk for beboerne, sådan at de altid
ved, hvem de skal henvende sig til, hvis de har brug for hjælp til hjemmet.

I er vigtige for os
Som vores gode, loyale samarbejdspartner har vi tilbudt jer muligheden for at
deltage i brochuren med en annonce. På den måde står I frem side om side med
os, og alle kan se, hvem der servicerer Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe.

Vi glæder os til gode samarbejder mange år frem.
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VVS & EL

I EL:CON dækker vi
kundernes behov for
el-teknisk ekspertise
Vi vejleder, vi installerer, og vi servicerer - både
lokalt og nationalt. Fra enkle installationer til
komplekse løsninger, der stiller store krav til
teknisk indsigt, faglig dygtighed og projektstyring.

Telefon 7266 7020
sjaelland@elcon.dk
Ejby Industrivej 2, 2600 Glostrup

www.elcon.dk

JERES LEVERANDØR AF VVS- OG EL-PRODUKTER

Aut. el-installatør
Lerhøj 13 · 2880 Bagsværd · Tlf.: 44 49 04 51
km@km-el.dk · www.km-el.dk

Tlf. 56 14 23 47
www.nicobelli.dk
nicobelli@nicobelli.dk

Gladsaxe og Boligforeningernes foretrukne
elektriker og låsesmed

Aut. EL-installatør | Sikringsinstallatør | Låsesmed

Transformervej 29 • 2860 Søborg • Tlf. 4498 0849 • info@weibel-inst.dk • www.weibel-inst.dk
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Watertech-VVS ApS er i dag ejet og drevet af
Michael Dam, som har mere end 29 års erfaring
i vvs-branchen. Vi sætter en ære i at levere veludført arbejde og benytter udelukkende godkendte kvalitetsmaterialer, som sikrer dig solidt
håndværk og holdbare løsninger når du vælger
Watertech-VVS ApS.
Så uanset, om det er store eller små opgaver,
løser vi dem, med den faglige stolthed i højsædet.
Fluesnappervej 6
3660 Stenløse
50 80 50 70
info@watertech-vvs.dk
Mandag-torsdag. . . . kl. 8:00-14:00
Fredag . . . . . . . . . . . . kl. 8:00-13:00
www.watertech-vvs.dk

Watertech-VVS ApS

Med tak for mange års samarbejde ønsker vi

Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe
et stort tillykke med deres 75-års jubilæum

Vi udfører alt inden for VVS!
Intet er for stort - Intet er for småt
Så ring gerne:
 for en uforpligtende snak
 for et møde
 for et �lbud
Tlf.: 3672 0078/3860 5111
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Gå til fagmanden
Deres lokale
VVS-installatør
Virksomheden er
tilknyttet ankenævnet
og garantiordningen

Holst Kristiansen VVS ApS
Frederiksborgvej 171, 2400 København NV
Tlf.: 39 69 10 48
Mail: vvs@holstkristiansen.dk
www.holstkristiansen.dk

Ring og få et uforpligtende tilbud!
Vi kommer gerne hjem til Dem.
Vi udfører:
• Alt blikkenslagerarbejde i zink eller kobber
• Alt autoriseret gas-, vand- og sanitetsarbejde
• Tagrenovering, kobber- og skiferdækning
• Central-, fjernvarme- og naturgasanlæg
• Renovering af badeværelser
• Vandbesparende blandingsbatterier og toiletter

Vi er et lokalt familiefirma, og med 5 spulevogne
og en slamsuger kan vi være behjælpelige med alt
inden for rensning af kloak.

Med vores spulevogne udfører vi:

• Højtrysspuling af diverse udendørsafløb,
kloakledninger, brønde mv.
• Rensning/udboring af diverse udendørs- og
indendørsafløb, faldstammer mv.
• TV-inspektioner
• Totalrens af hovedfaldstammer
• Fræsning af aflejringer

Med vores slamsuger udfører vi:

• Opsugning og spul af fedtudskillere, pumpebrønde, sandfangsbrønde m.m.
• Rodskæring af rødder og aflejringer

Døgnvagt alle årets 365 dage.
Der er noget om snakken – P.H. ordner kloakken!

Råmosevej 32, 2750 Ballerup
Tlf.: 51 22 18 18
info@phkloakrens.dk
www.phkloakrens.dk
Find os på facebook: @phkloakrens
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Aut. VVS-installatør

Baldershøj 1 · 2635 Ishøj

Tlf.: 43 73 41 00
www.leonpetersen.dk

Abildager 22 · 2605 Brøndbyvester
Tlf.: 30 12 30 12 · www.kridahlvvs.dk

KOMPETENCER
Poul Sejr Nielsen er Nordsjællands
største teknikhus
Vi har stolte traditioner i det gode håndværk og yder
service og leverer totalløsninger inden for EL, VVS
og Blikkenslagerarbejde.
Vi har kompetencer og stor erfaring inden for alle
serviceopgaver. Ingen opgave er for stor eller lille.
Uanset om det gælder private, offentlige eller
erhvervskunder, sikrer vi altid konkurrencedygtige
priser.

VVS
EL
BLIKKENSLAGER
VENTILATION
DØGNVAGT
ENERGIOPTIMERING
TEKNISKEJENDOMSDRIFT

K l i n t e h ø j V æ n g e 7 • 3 4 6 0 B i r k e r ø d • P S N . D K • T L F. 4 5 8 1 5 5 7 7

gastech.dk

Kontakt
altid os
først!

Gasfyr eller
varmepumpe?
Vi er Danmarks største servicevirksomhed for gasfyr og varmepumper.
Vi har altid en servicevogn tæt på og kan komme hurtigt ved driftsstop.
Vi har et stort udvalg, hvis du skal købe nyt, og vi hjælper gerne med
projektering og dimensionering af større anlæg. Du får masser af varme
med fuld service og op til 15 års serviceaftaler.
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ENTREPRENØRER






Tagarbejde
Vindues-/dørudskiftning
Facaderenovering
Tagboliger
Altaner

Glerupvej 7 · 2610 Rødovre
Tlf.: 38 74 30 11
info@pnp-byg.dk · www.pnp-byg.dk

Bygningsrenovering i
hovedentreprise
• Badeværelsesrenoveringer
• Tagrenoveringer
Hald & Handberg A/S
Taastrup Hovedgade 28
2630 Taastrup
Tlf. 69 15 66 67
www.haldoghandberg.dk
info@haldoghandberg.dk

• Vindues- og dørudskiftninger
• Facaderenoveringer
• Egenproduktion Tømrer og VVS
• Autoriseret VVS-installatør
og Kloakmester

Anlægsgartner:
• Kvalitet
• Går ikke på kompromis
• Opfylder jeres drømme om
en smuk og hyggelig terrasse
Anlægsgartner
Kloakmester
Ejendomsservice
Vedligeholdelse af
grønne områder

TØMRERFIRMAET

JOHANSEN & BERNHARD ApS
Formervangen 4 • 2600 Glostrup

Tlf.: 98 68 10 84

johansen-bernhard@mail.dk

www. johansen-bernhard.dk
JESPER ANDERSEN Entreprise ApS

Murer-, tømrerog entreprenørfirma
Mosevej 18, Ejby · 4623 Ll. Skensved
Tlf: 401 401 60
info@ja-e.dk · www.ja-e.dk

Kloak:
• Medlem af Danske Kloakmestre
• Kloakmester med godkendt kvalitetskontrol
• Billigere at lave det rigtigt første gang

Gladsaxe Møllevej 109, 1 tv
2860 søborg
Tlf. 26 13 54 21
dc@dcc-service.dk
www.dcc-service.dk
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OPN A/S

Murer og Entreprenør
Baldersbækvej 30 • 2635 Ishøj
www.opn.dk • Tlf. 43 99 41 00

Aut. Kloakmester

Vadgårdsvej 36 · 2860 Søborg · Tlf. 40 62 46 70 · kt@ktanlaeg.dk · www.ktanlaeg.dk

K.T. Anlægsgartner udfører:
• Belægningsarbejder, nyanlæg
eller renovering
• Kloakarbejder, kloakrenovering

• LAR-anlægning, lokal afledning af
regnvand
• Vedligeholdelse af grønne anlæg

• Asfaltarbejder
• Snerydning
• Vognmandskørsel

K.T. Anlægsgartner A/S har eksisteret siden 1985, medlem af Danske Anlægsgartnere og De Grønne Kloakker

Hoved- og totalentreprenør: Book en tømrer, maler, murer, elektriker eller en VVS’er
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MURER & MALER

Tlf.: 28 30 10 40
www.maleren.nu

MALERFIRMA
RÅDGIVNING

Buddingevej 229 · 2860 Søborg

ARES

Hybenvænget 47 · 2740 Skovlunde
peter@murer-peter.dk

Projektleder
Peter Trolding Madsen
Telefon: 45 83 03 77
Mobil: 20 99 70 59
Virumvej 84b · 2830 Virum
post@malerfirmaetares.dk
www.malerfirmaetares.dk
CVR: 25591291

MALERFIRMAET
PER KRAUSE
Hyldtoftevej 20
2730 Herlev
perkrause@hotmail.com

Tlf. 4484 7070 · 4072 2456
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Malerfirmaet

S V. F I S C H E R A / S
Generatorvej 37 · 2860 Søborg

Tlf. 44 98 19 45
www.svfischer.dk

Få malerarbejde der holder
Vi udfører alle slags maleropgaver for private og erhverv.
Med mere end 40 faglærte malere og et fokus på de traditionelle dyder indenfor malerhåndværket, er vi et godt
valg til dit næste malerprojekt.
Malerfirmaet SV. Fischer A/S ønsker hermed Arbejdernes
Boligselskab i Gladsaxe tillykke med 75-års jubilæet.

Møllemarken 1 • 2880 Bagsværd
Tlf.: 39 69 51 54

www.malerfirma-olsen.dk
Hos Malerfirmaet Olsen & Christiansen A/S beskæftiger vi i dag 21 uddannede malersvende, 3 lærlinge og
2 gulvmænd.
Vores dygtige maleres faglige kompetencer er i top,
hvilket sikrer et malerarbejde af højeste kvalitet. Tilsammen udgør vi en af Danmarks største serviceafdelinger inden for malerbranchen, som hjælper kunder i
hele Danmark.
Vi tager gerne imod hasteopgaver, og vi har 12 servicevogne, som alle er klar til at rykke ud inden for 24
timer.
Vi lægger vægt på, at en aftale er en aftale, og service
er vores højeste prioritet.

44 //

Vores malersvende har alle været i virksomheden i
adskillige år, hvilket har resulteret i konsistent arbejde,
den bedste kvalitet samt langvarige kunderelationer
med mange glade og tilfredse kunder. Eksempelvis har
vi arbejdet for Arbejdernes Boligselskab siden 1973.
Vores mangeårige erfaring med maleropgaver sikrer,
at vi kan hjælpe dig med netop din opgave.
Vi laver et grundigt, detaljeorienteret arbejde. Vi sørger
for at udføre din opgave med en høj grad af kvalitet,
seriøsitet og punktlighed.
Få et tilbud på din maleropgave i dag!
Ring til os på 39 69 51 54 eller skriv en mail til
post@malerfirma-olsen.dk.
Vi glæder os til at hjælpe dig med din maleropgave.

RÅDGIVNING & DIVERSE

I Wissenberg banker vores hjerter
stærkt for det almene boligbyggeri.
Sammen med et velfungerende og
aktivt beboerdemokrati bidrager
vi til modernisering og fremtidssikring
af boligerne i Arbejdernes Boligselskab
i Gladsaxe.

”

God rådgivning gør
en positiv forskel.

”

Kære Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe,
tillykke med de 75 år.
Wissenberg A/S - Rådgivende Ingeniører F.R.I.

LC-Total

Læs mere om vores virksomhed på www.wissenberg.dk

V/Lene Christophersen

Hos LC-Total finder du et stort udvalg af vedligeholdelsesmidler til virksomheden, lige fra handsker, sikkerhedsudstyr, diverse sprays, samt småværktøj,
papirvarer og specialprodukter.
Har du en forespørgsel om et specielt produkt, kan du altid kontake mig på
telefon: 29 60 47 86

Amalieparken 25, 4. 2
2665 Vallensbæk
Telefon: 29 60 47 86
lc-total@mail.dk

www.lc-total.dk

Neumann & Søn ApS
Gammelmosevej 125
2800 Kgs. Lyngby

Tlf.: 40 26 32 08

nikolajneumann@live.dk

SOLHØJ SERVICE
V/Jacob Höyer Larsen · Tlf. 3034 1340
Udkørende service og reparation af have/park-maskiner
og mindre entreprenørmaskiner for erhvervskunder.
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HVORFOR BLOT

DRØMME?
Vordingborg Køkkenet giver dig en række unikke fordele. Vores konsulenter i
erhvervsafdelingen har stor erfaring med at betjene boligforeninger. Derfor
kan vi som noget unikt tilbyde individuel køkkenindretning.
Interesseret? Kontakt Vordingborg Køkkenet Erhverv i Glostrup på
tlf. 36 15 15 21 eller kom forbi butikken på Hermods Allé 6 allerede i dag,
og lad os høre om dine køkkendrømme. Se mere på www.vordingborg.com

Luksus – alle har råd til
Siden 1963 • www.vordingborg.com
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Ejendomsservice
Rengøring
Vinduespudsning

72 300 240
kontakt@pulira.dk
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Foretager byggetekniske undersøgelser blandt andet
vedrørende fugt og skimmelsvampe.

Mørkhøjvej 111 • 2860 Søborg • www.abclaasesmeden.dk

DANSK CARPORT I SÆRKLASSE
• Mere end 20 års erfaring i fremstilling af affaldsinddækninger, redskabsrum og overdækninger.
• Alle løsninger i galvaniseret stål
• Egen produktion samt stilfulde, funktionelle og
kundetilpassede løsninger
Gl. Århusvej 4B
8940 Randers SV
87 25 49 16
salg@dcsas.dk
www.dcsas.dk

Staktoften 22A · 2950 Vedbæk · Tlf. 6070 1986
morten@seieroebyg.dk · www.seieroebyg.dk

Hulmursisolering · Loftisolering
Facadeisolering · Teknisk isolering

DANISOL
Asstrupvej 64 A · 4340 Tølløse
Peter Bangsvej 53 · 2000 Frederiksberg
Tlf.: 59 19 40 14 · info@danisol.dk · www.danisol.dk

GP Nordic ApS
Alt til gulve

Kornmarken 52 • 2880 Bagsværd • Tlf.: 2074 2055 • gpnordic.dk@gmail.com
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PRATO –– det
moderne frirum.
Kvik Amager
kvik.dk/amager

Kvik Glostrup
kvik.dk/glostrup

TRYKSAGER MED

TOUCH

–Trykt kvalitet og faglig
rådgivning i mere end

SE MERE HER

ESBJERG

NYBO
Skade&ejendomsservice ApS

SØBORG

AALBORG

ODENSE

HOLBÆK

AARHUS

Ejendomsservice
og gulvservice
Telefon:

43 54 90 00
22 15 80 85
nyboskadeservice@mail.dk
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Din leverandør
af varmeregnskaber

ista app

ista online

ista Danmark A/S  Brydehusvej 13  2750 Ballerup
Tlf.: 77 32 32 32  ista@ista.dk  www.ista.dk

GLARMESTER
GUNNAR JENSENs EFTF. ApS

* TERMORUDER

* HÆRDET GLASDØRE

* BUTIKSRUDER

* VINDUESR AMMER

* ALUMINIUMSFACADER

* DØRE

* FORSATSRUDER

* REPAR ATIONER

Indramning af billeder

DØGNVAGT 44 98 03 04
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TILSKÆRING OG POLERING AF GLASHYLDER,
SPEJLE EFTER MÅL, TØMRER OG LÅSESMED

Autoriseret skadedyrsbekæmpelse. Cer�ﬁceret og godkendt.

Skadedyrsbekæmpelse - 30 års erfaring
Professionel bekæmpelse af alle typer skadedyr

Med eksperter som har over 30 års erfaring er Absolut Skadedyrsservice A/S den førende virksomhed af sin art. Vi servicerer med 9 teknikere samt 2
væggelus-hunde vores kunder, med største eksper�se. Vi har dokumenteret viden om eﬀek�v indsats mod skadedyr. Vi er medlem af
Brancheforeningen og dermed underlagt statens kontrol for korrekt håndtering af midler imod skadedyr og skadedyrsbekæmpelse.

Til kamp mod væggelus i lejligheder og på hoteller
Væggelus er blevet et stort problem her i landet, bl.a. på hoteller, kollegier og i ejendomsselskaber ser vi s�gende problemer. Væggelus
spredes via tøj og bagage og bringes i mange �lfælde ind i hjemmet, fordi man har overna�et et sted, hvor der har været væggelus.
Hvis du bor i lejelejlighed, har du pligt �l at melde forekomsten af væggelus, da de hur�gt kan sprede sig �l andre lejligheder.

Hos Absolut Skadedyrsservice A/S har vi to specialtrænede
væggelushunde hentet hjem fra USA.
Væggelushunde er meget mere eﬀek�ve og hur�gere �l at ﬁnde
væggelus end de tradi�onelle metoder. Det betyder, at det både sparer
�d og penge, når vi bruger hunde �l at ﬁnde væggelus i en lejlighed eller
hotelværelse. Bekæmpelsen af væggelus bliver målre�et, eﬀek�v og
mere koncentreret.

Storm

Buster

Absolut Skadedyrsservice A/S har professionel ekspertise og erfaring i bekæmpelse af alle skadedyr. Kontakt os for evt. gratis
rådgivning. Vores produkter er godkendte af Miljøstyrelsen og lugtfri, så man kan opholde sig i sin bolig igen efter kun 15 minutter.

Væggelus

Myrer

Møl

Kakerlakker

Væggelus lægger op til 5 æg om
dagen, ca. 500 stk. i dens levetid.
De kan leve op til et år uden at
optage føde og holder til i
revner og sprækker samt i og
omkring sengen. Har man
mistanke om væggelus i boligen,
skal dette anmeldes til
udlejer/ejendomskontor.

Myrer lever i sociale samfund,
små som store. Når de optræder
ved vores boliger, lever de
fortrinsvis under ﬂiser og ved
soklen. Myredronningen kan leve
op til 5 år. Myrer, som lever i
vores boliger, kommer normalt
udefra via revner og sprækker i
fundamentet.

Der ﬁndes ﬂere forskellige arter
af møl, dem som gør mest skade
er klædemøl og pelsmøl. Møl
lægger omkring 100 – 150 æg i
deres levetid. Æggene er
forholdsvis svære at få øje på,
da de lægges i skabe og skuﬀer,
revner og spækker. Man vil også
kunne ﬁnde dem i tøjet.

Kakerlakker er smittebærer af
sygdomme som salmonella,
dysenteri og mave-tarm katar.
De lægger æg, som indeholder
30 - 40 nye kakerlakker. De
spreder sig let i ejendommen via
varmerør og elinstallationer
samt ventilationen. De er altædende og nataktive.

Al�d god kontakt

Tlf.: 44 84 43 47

Mandag - Fredag: Kl.: 07:00 - 17:00
Lørdag:
Kl.: 10:00 - 14:00
Søndag:
Kl.: 10:00 - 14:00

www.absolut-skadedyr.dk
info@absolut-skadedyr.dk
ABSOLUT Skadedyrsservice • Tlf.: 44844347 • info@absolut-skadedyr.dk
Amagerbrogade 206 A, 2300 København S • Gl. Klausdalsbrovej 589, 2730 Herlev
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FSC® labels - Bru
FSC® labels - Use

Placering a
Placing the

Minimumsafs
mindst være
FSC-bogstav

• 13864 • www.jsdanmark.dk

Minimum dis
must be at le
FSC initials in

DK F
Full Mix Papir
Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe
Høje Gladsaxe Torv 2B, 2. sal
2860 Søborg
E-mail: abg@abg.dk
WWW
www.abg.dk
Kontor- og telefontid
Mandag til fredag kl. 09.00-13.00
Torsdag tillige
kl. 16.00-17.30
Tlf.: 39 69 25 44

