
Kollektivhuset 

Sophie Amalie Gården 

Frederiksberg 
 

 

 

 

 
 

 

Husorden 

og 

praktiske oplysninger 

for Studieboliger 



 
 

 

KOLLEKTIVHUSET 

SOPHIE AMALIE GÅRDEN 

 
 

 

 
Juli 2016 Side 2 af 20 
Opdateret juni 2017, august 2018, februar 2020, marts 2021, juni 2021 

   
  
 

Indhold 
HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER ........................................................................................................ 4 

ADMINISTRATIONEN ......................................................................................................................................... 4 

AFFALD ............................................................................................................................................................... 4 

ALTANER ............................................................................................................................................................ 4 

BANKEPLADS OG TØRREPLADS ......................................................................................................................... 5 

BIBLIOTEK OG AKTIVITETSRUM ......................................................................................................................... 5 

BRANDALARMER ............................................................................................................................................... 5 

CYKLER OG LØBEHJUL ........................................................................................................................................ 6 

DØRTELEFON OG KODELÅSE ............................................................................................................................. 6 

EJENDOMSKONTORET ....................................................................................................................................... 7 

ETAGEGANGE OG TRAPPEOPGANGE ................................................................................................................ 7 

FRISØR OG FODPLEJE ......................................................................................................................................... 7 

GARAGER ........................................................................................................................................................... 7 

GRÆSPLÆNER OG BEPLANTNING ...................................................................................................................... 8 

GÆSTEVÆRELSER ............................................................................................................................................... 8 

HAVESTUEN ....................................................................................................................................................... 8 

HJEMMESIDEN ................................................................................................................................................... 8 

HJERTESTARTER ................................................................................................................................................. 8 

HOBBYRUM ....................................................................................................................................................... 9 

HUSDYR .............................................................................................................................................................. 9 

HÅNDVÆRKERE .................................................................................................................................................. 9 

INTERNET ........................................................................................................................................................... 9 

KIOSK ................................................................................................................................................................. 9 

KOLLEKTIVE AKTIVITETER ................................................................................................................................ 10 

KOLLEKTIVE LOKALER ...................................................................................................................................... 10 

MUSIK .............................................................................................................................................................. 10 

NØGLER ........................................................................................................................................................... 11 

PARKERING ...................................................................................................................................................... 11 



 
 

 

KOLLEKTIVHUSET 

SOPHIE AMALIE GÅRDEN 

 
 

 

 
Juli 2016 Side 3 af 20 
Opdateret juni 2017, august 2018, februar 2020, marts 2021, juni 2021 

   
  
 

PLANTERUM .................................................................................................................................................... 11 

RENGØRING AF FÆLLESOMRÅDERNE ........................................................................................................ 11 

RESTAURANT ................................................................................................................................................... 12 

RYGNING .......................................................................................................................................................... 12 

SELSKABSLOKALE ............................................................................................................................................. 12 

SKADEDYR ........................................................................................................................................................ 12 

SPISEORDNING ................................................................................................................................................ 12 

STØJENDE MASKINER OG BOREHAMRE .......................................................................................................... 13 

TV ..................................................................................................................................................................... 13 

UDLUFTNING AF BOLIGEN ............................................................................................................................... 13 

VASKERI ........................................................................................................................................................... 13 

VEDLIGEHOLDELSE ........................................................................................................................................... 13 

Bilag 1: Telefon- og mailliste ........................................................................................................................... 14 

HÅNDVÆRKERE ................................................................................................................................................ 14 

Bilag 2: Spiseordning ....................................................................................................................................... 16 

Bilag 3: Prisliste for Restauranten ................................................................................................................... 18 

Bilag 4: Prisliste for Gæsteværelser ................................................................................................................. 19 

Bilag 5: Administration .................................................................................................................................... 20 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

KOLLEKTIVHUSET 

SOPHIE AMALIE GÅRDEN 

 
 

 

 
Juli 2016 Side 4 af 20 
Opdateret juni 2017, august 2018, februar 2020, marts 2021, juni 2021 

   
  
 

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER 

Studieboligerne i Sophie Amalie Gården er selvstændige lejemål. 
Sophie Amalie Gården er et ”stille område”. Husordenen og praktiske oplys-
ninger skal sikre, at beboerne tager hensyn til hinanden, så alle kan nyde en 
behagelig ro og orden i ejendommen.  

ADMINISTRATIONEN  

o Sophie Amalie Gården administreres af DEAS A/S, Dirch Passers Alle 76, 
2000 Frederiksberg. 

o Administrationsteam 1, Tlf.: 3946 6901, (kl. 8 til kl. 16) 
o E-mail adresse: admteam1@deas.dk  

AFFALD  

I Frederiksberg Kommune skal alt affald sorteres i almindeligt husholdnings-
affald, plastik, aviser, pap, metal, glas samt storskrald:     
o Husholdningsaffald kastes i nedfaldsskakterne i lukkede plastikposer, så 

det ikke spredes i nedfaldsskakten og i skaktrummene og derved medfører 
lugtgener. 

o Aviser, pap, plastik, glas og metal lægges i de opstillede containere på 
parkeringspladsen ved garagerne bag Blok C. 

o Pap pakkes sammen, så det fylder mindst muligt.  
o Brugte batterier lægges i den opstillede opsamlingsbeholder ved affalds-

containerne. 
o Større storskrald samt miljøfarlige stoffer skal anbringes i storskrald-

rummet (garage nr. 12) i garageanlægget.  

ALTANER 

For at værne om facadernes udseende og indtrykket af bebyggelsen, skal 
følgende anvisninger følges vedrørende brugen af altanerne: 
o Beboerne må ikke selv male altanernes træværk og gulve. Vedligeholdel-

sen af altanerne påhviler ejendommen. 
o Altankasser til beplantning med blomster eller grønt må hænges på ge-

lænderets inderside. 
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o Det er ikke tilladt at lufte eller tørre tøj eller andet, så det er synligt over 
altankanten, ligesom der ikke må hænges tæpper eller lignende på gelæn-
deret.  Duge, dyner eller lignende må ikke rystes ud over gelænderet.  

o Der må ikke kastes genstande, herunder cigaretskodder, og affald ud fra 
altanerne.  

o Egen altan og afløb skal holdes rene.  
o Vis hensyn ved rengøring af altanen og pasning af blomster, så underboen 

ikke generes. 
o Fugle må ikke fodres på altanerne eller andre steder på området. 
o Der må ikke grilles på altanerne og i forhaverne. 
o TV- antenne og lignende må ikke opsættes. 
o Undgå højrøstet tale og tale i mobiltelefon på altanen.  
o Markise må opsættes efter nærmere aftale med ejendomsinspektøren.  
o Husk altid at lukke og låse dørene, når altanerne forlades. 

BANKEPLADS OG TØRREPLADS 
 

o Der findes en bankeplads til tæpper o. lign. og en tørreplads på vestsiden 
af Bygning A. 

BIBLIOTEK OG AKTIVITETSRUM 

o I Biblioteket, som er beboernes rum, er der et omfattende bibliotek til fri 
benyttelse (bøger kan tages med op i lejligheden, men skal leveres tilbage 
efter endt læsning).  

o Biblioteket må ikke anvendes til møder, og det er ikke tilladt at medbringe 
eller indtage spise- og drikkevarer. 

o Der findes endvidere et billardbord og en dartskive. 
o Der er opstillet en computer og et TV i Biblioteket til almen brug. 
o Husk altid at slukke for lys og anden elektronik, når lokalet forlades.  

BRANDALARMER 

o Der er installeret røgfølere og brandalarmer på alle beboelsens etage-

gange samt brandtryk. 
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o På trappegangene, der også fungerer som brandtrapper, er der endvidere 

over vinduespartierne røgfjernelseslemme, som aktiveres automatisk, når 

der er brandalarm. 

o Hele anlægget er tilkoblet brandvæsenets vagtstation direkte. 

o Det henstilles til beboerne, at man selv opsætter en velfungerende brand-

alarm i sin bolig, samt at denne afprøves mindst én gang om året. 

CYKLER OG LØBEHJUL 

o Cykler og løbehjul må ikke bringes ind i ejendommen, men henvises til cy-
kelskurene på parkeringspladsen og cykelkældrene, samt de udendørs cy-
kelstativer. 

o Der findes to aflåste cykelskure på parkeringspladsen bag Blok C.  
o Der findes endvidere et aflåst cykelrum under både Blok A og Blok B.  

DØRTELEFON OG KODELÅSE 

o Der er opsat kodelåse med trykknapper ved alle hovedindgange til ejen-

dommen. Dørene åbnes med den interne kode til beboernes eget brug. 

o Denne kode må ikke udleveres til andre. Hjemmehjælpere, håndværkere 
og andre, der har deres daglige gang til beboerne, har egne koder. 

o Kodelåsene er opsat for at forhindre, at uvedkommende personer får ad-
gang til huset. Vær derfor opmærksom på ikke at lukke fremmede ind og 
pas på, at du ikke bliver beluret, når du taster koden ind. I tilfælde af mis-
tanke om, at uvedkommende har fået fat på koden, skal ejendomsinspek-
tøren straks kontaktes. 

o Ved Rådmand Steins Allé 22 er kodelåsen forsynet med en dørtelefon, og 
der er opsat en tavle med navne på beboerne. Ud for hvert navn står der 
en kode, som indtastes på dørtelefonens trykknapper. Dørtelefonen skal 
benyttes af besøgende til beboerne. 

o Derefter ringer telefonen hos den pågældende beboer, som ved tryk på 
"11" på sin egen telefon kan åbne indgangsdøren for den besøgende. 

o Hvis man har en TV-pakke fra YouSee, er det er muligt at se den besø-
gende på en kanal på fjernsynet. Kanalnummeret afhænger af hvilken TV-
pakke, man har fra YouSee. 
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o Beboernes telefonnummer skal derfor oplyses til ejendomsinspektøren ved 
indflytning. 

o Beboernes interne kode bruges også til øvrige interne døre med kodelås. 

EJENDOMSKONTORET  

Ejendomskontoret er åben mandag til fredag for personlig og telefonisk 
henvendelse:  
Telefontid kl. 8.30 - kl. 9.00, Besøgstid: kl. 9.00 - kl. 09.30.  

o Der kan ringes og lægges besked når som helst på telefonnr. 3874 6032. 
Ejendomskontorets telefonsvarer bliver aflyttet mindst hver morgen alle 
årets dage.  

o Der kan ligeledes lægges besked i ejendomskontorets postkasser, eller 
sendes en mail til sagejendomskontoret@outlook.dk  

ETAGEGANGE OG TRAPPEOPGANGE 

o Etagegange og trappeopgang er flugtveje i tilfælde af evakuering ved 
brand eller andre ulykker. 

o Efter ordre fra Frederiksberg Brandvæsen er det derfor ikke tilladt at pla-
cere dørmåtter, kørestole, gangredskaber, stokke, kufferter, potteplanter 
og privat bohave i de nævnte områder. 

FRISØR OG FODPLEJE 

o Der findes frisør og fodpleje i stueetagen i Blok A. Der er åben visse dage 
om ugen, og behandlingen skal forudbestilles. Se opslag på døren.  

GARAGER  

o Huset råder over et antal garager, som kan lejes af husets beboere, men  
kun til parkering af indregistreret bil. Garagerne må ikke bruges til opma-
gasinering af andre genstande. 

o Henvendelse om leje af garage eller optagelse på ventelisten for gara-
gerne skal ske til ejendomskontoret. 

o Der er adgang til vand og el i forbindelse med garagerne. 
o Området omkring garagerne er privat og TV-overvåget. 
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GRÆSPLÆNER OG BEPLANTNING  

o De grønne områder er stillet under beboernes beskyttelse.  
o Græsset må gerne betrædes, men beplantningen må ikke beskadiges ved 

afbrækning af grene eller plukning af blomster.  
o Forlad altid haven i god orden med borde stillet på plads og stole stillet på 

skrå op ad bordene efter brug. Medbragte parasoller tages med, og even-
tuelt affald fjernes. 

o Beboerne bedes henstille til deres gæster, at de ved boldspil og lignende 
tager hensyn til beplantningerne og andre beboere og gæster, som ophol-
der sig på græsplænerne.  

o Der er anlagt en petanquebane på plænen vest for Blok A. 

GÆSTEVÆRELSER  

o Ejendommen udlejer gæsteværelser til beboerne. Gæsteværelserne ligger 
i stueetagen i Blok B. 

o Gæsteværelser kan højst lejes i 12 uger. 
o Bestilling og betaling fremgår af Bilag 4. 

HAVESTUEN 

o Havestuen kan benyttes af beboerne hele dagen, når der ikke er andre ak-
tiviteter, herunder klargøring til og spisning af aftensmad mellem kl. 16 og 
kl. 19. I tidsrummet mellem kl. 16 og kl. 19 gælder restaurantens regler 
for spisning og drikkevarer. 

o To af dagens aviser er lagt frem til fri læsning på stedet.  

HJEMMESIDEN 

o Sophie Amalie Gården har sin egen Hjemmeside. Link til Hjemmesiden 

www.sophieamaliegaarden.dk  

HJERTESTARTER 

o Der er opsat en hjertestarter på gangen i Blok C overfor motionsrummet.  
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HOBBYRUM 

o Der findes et hobbyrum i kælderen under Blok B. Reglementet for brugen 
af hobbyrummet er opslået i rummet og skal overholdes. 

HUSDYR 

o Det er forbudt at holde dyr af enhver tænkelig art i lejlighederne. 
o Der må ikke være hunde på gæsteværelserne, og hunde må ikke over-

natte i ejendommen.  

HÅNDVÆRKERE 

o Beboerne kan også benytte ejendommens håndværkere til private formål, 
men dog helt uden ejendommens mellemkomst og naturligvis for egen 
regning. Se Bilag 1. 

o Fordelen kan være, at de tilknyttede håndværkere kender huset og ti-
derne, hvor der må støjes og diverse varslinger af naboer. 

o Alle reparationer eller forbedringer, der kræver indgreb på ejendommens 
installationer, skal aftales med varmemesteren og udføres af autoriserede 
håndværkere. Beboerne må ikke selv installere opvaskemaskiner, komfu-
rer eller lignende. 

INTERNET 

o Der er kollektivt WIFI på begge etager.  
o Der kan desuden tilkøbes Bredbånd gennem Dansk Kabel TV leveret gen-

nem et stik i boligen.  

KIOSK 

o Kiosken findes i restauranten og sælger et begrænset udvalg af daglige 
madvarer og husholdningsartikler m.v. 

o Kiosken er åben alle hverdage. Se opslag om åbningstiden udenfor restau-
ranten. 
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KOLLEKTIVE AKTIVITETER 

Som beboer i Sophie Amalie Gården er der mulighed for at deltage i følgende 
aktiviteter: 
o Bridgehold. Kontakt: se opslag.  
o Billardklub i Biblioteket. Kontakt: se opslag. 
o Dartspil i Biblioteket. Kontakt: se opslag.  
o KulturCaféen, som arrangerer underholdning og foredrag ca. én gang om 

måneden i vintermånederne.  
o Der arrangeres sommerudflugt, sommerfest og op til jul bankospil og tæn-

ding af lys på juletræet.  
o Arrangementerne annonceres på opslagstavlerne i indgangspartierne, i 

forhallen og på Hjemmesiden. 
o I Blok C findes der et motionsrum med fitnessredskaber, som beboerne frit 

kan benytte hele året.  
o Ønsker man at dyrke styrketræning med vægtstænger og tunge hånd-

vægte, skal dette foregå i motionsrummet i kælderen under Blok C.  
o Der er hele året adgang til motionsrummet i kælderen under Blok C gen-

nem Biblioteket.  
o Der arrangeres gymnastik i motionsrummet i Blok C i vinterhalvåret gen-

nem FOF. Se opslag. 

KOLLEKTIVE LOKALER 

o Der findes hobbyrum, Bibliotek, motionsrum, restaurant, havestue, sel-
skabslokale, vaskeri og planterum. Lokalerne skal altid efterlades i god or-
den.  

MUSIK  

o Af hensyn til de øvrige beboere må der ikke spilles så højt på radio og TV, 
at det er til gene for andre. Luk vinduer og altandøre. 
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NØGLER  

o Foruden nøgler til boligen udleverer ejendomsinspektøren øvrige nødven-

dige koder og nøgler til ejendommen ved indflytning. Der er kodelås på 

indgangsdørene og på dørene til alle fællesrum. 

PARKERING 

o Der er gratis parkeringspladser for husets beboere og gæster på parke-
ringspladsen bag Blok C. 

o Når du parkerer på Frederiksberg, skal du fra 1. januar 2020 registrere din 
parkering digitalt via parkerings-apps, parkeringsautomater eller have en 
parkeringslicens. Orienter også jeres gæster herom. 

o P-skiven skal kun i brug på steder med tidsbegrænset parkering. Det kan 
for eksempel være på de strækninger, hvor du kun må holde i 30 minutter 
eller 1 time. 

o Læs mere om reglerne på https://www.frederiksberg.dk/borger/trafik/par-
kering/nye-parkeringsregler-paa-frederiksberg 
Frederiksbergs borgere har mulighed for at købe en årlig parkeringslicens 
af Frederiksberg Kommune, som giver adgang til fri parkering døgnet 
rundt på Frederiksberg med visse forbehold.  

o Parkeringslicensen kan købes over kommunens hjemmeside - link  
https://www.frederiksberg.dk/parkeringslicens  

PLANTERUM 

o I sydgavlen af Blok B findes et rum, som kan benyttes til opbevaring af 
planter om vinteren. Rummet kan frit benyttes af ejendommens beboere.  

RENGØRING AF FÆLLESOMRÅDERNE 

o Den overordnede rengøring af fællesarealerne varetages af ejendommen. 
o Køkkenerne og badeværelserne skal være ryddede og rengjorte efter 

brug.  
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RESTAURANT  

o Oversigt over månedens menu omdeles til samtlige beboere og kan ses på 
opslagstavlen samt på Hjemmesiden. Dagens måltid indtages hver dag 
mellem kl. 17 og kl. 18.30. Restauranten skal forlades senest kl. 19. 

RYGNING 

o Det er ikke tilladt at ryge på ejendommens matrikel. Undtaget herfra er 
rygning i lejlighederne og anvist rygeområde bag Blok C ved restauran-
ten/selskabslokalet, samt på det afmærkede område på græsplænen mel-
lem Blok A og Blok B. 

SELSKABSLOKALE 

o Bag restauranten, med indgang fra forhallen ved Marielystvej 50, ligger 
der et selskabslokale, som husets beboere frit kan benytte i forbindelse 
med private arrangementer. 

o Mad samt servering og rengøring skal aftales med køkkenet. Det er ikke 
tilladt at få mad og drikkevarer bragt ude fra eller at medbringe egen mad 
og drikkevarer i selskabslokalet.  

o Selskabslokalet består af et stort lokale til spisning samt en pejsestue.  
o Se Bilag 3. 

SKADEDYR  

o Da der er nærliggende fare for, at skadedyr spreder sig fra lejlighed til lej-
lighed, er det vigtigt at udryddelse sker straks efter, at et angreb er kon-
stateret. Eventuelle skader er lejernes ansvar. Kontakt ejendomsinspektø-
ren. 

o Fodring af vilde katte, fugle, ræve eller andre dyr i ejendommens nærhed 
er ikke tilladt, bl.a. også for at forhindre rotter. 

SPISEORDNING  

o Se Bilag 2. 
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STØJENDE MASKINER OG BOREHAMRE 

o Støjende maskiner og borehamre m.v. må kun benyttes på hverdage mel-
lem kl. 9 og kl. 17 samt på lørdage mellem kl. 10 og kl. 14. Maskinerne må 
ikke benyttes søn- og helligdage. 

o Ved renovering af eller reparation i en bolig må husets faste håndværkere 
starte kl. 7 på hverdage. 

o Borehammer kan lånes på Ejendomskontoret. 

TV  

o Der er TV-stik i de fleste boliger med de gratis ”MUST CARRY” TV-kanaler. 
o Hvis man ønsker yderligere TV-pakker eller enkelte TV-kanaler, skal dette 

aftales direkte med YouSee. Denne separate aftale betales direkte til You-
See. 

UDLUFTNING AF BOLIGEN 

o I badeværelset er der en ventil, som sørger for automatisk udskiftning af 
luften fra badeværelset.  

o Aftræksventilen må aldrig lukkes eller stoppes til. Ventilen rengøres bedst 
med en støvsuger og en fugtig klud. 

o For at forebygge fugtskader i boligen er der monteret oplukkelige ovenvin-
duer, som bør åbnes jævnligt.  

VASKERI 

o Der findes vaskeri i stueetagen. Se planche i vaskeriet. 
o Fejl meddeles til Ejendomskontoret. 

VEDLIGEHOLDELSE 

o Beboerne har selv ansvar for skader på altandøre og vinduer, som ikke er 
forsvarligt sikret samt for vandskader på gulvet m.v., hvis det regner ind.  
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Bilag 1: Telefon- og mailliste 
 

 Telefon og mail 
  

Ejendomskontoret 38 74 60 32 - indtal evt. besked på telefonsvarer 
 E-mail: sagejendomskontoret@outlook.dk   
  

Køkken 38 74 60 18 
 E-mail: sagkokkenet@outlook.dk  
  

DEAS A/S  
Administrationsteam 1 

3946 6901- telefontid: kl. 8 til kl. 16 
E-mail: admteam1@deas.dk    

  

Beboervalgte Bestyrelsesmedlemmer: 
Villy Andersen, B 602 - Næstformand E-mail: vilbir54@gmail.com 
  

 Mobil: 6038 5972 
Peter Winther Sørensen, A 505 E-mail: peter@peterwinther.dk  
 Mobil: 2048 1421 
  

 

HÅNDVÆRKERE 

o  Ejendommen har tilknyttet en række håndværkere til forskellige reparati-

oner. 

o Flere af dem har døgnvagt i tilfælde af sprængte vandrør, oversvømmelse 

m.v. 

o Alle fejl på ejendommens installationer skal straks meddeles Ejendomskon-

toret på telefon 3874 6032. Der er telefonsvarer på døgnet rundt, og tele-

fonsvareren aflyttes mindst hver morgen alle årets dage. 

o Uden for personalets arbejdstid kan beboerne selv tilkalde håndværkere, 

men kun i absolutte nødsituationer. 

o Beboerne skal selv betale, hvis der tilkaldes håndværkere uden, at det er 

absolut nødvendigt. 

o Håndværkerlisten kan fås på Ejendomskontoret.  
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Håndværk Håndværker Telefon Service 
 

VVS Emil Jensen 3028 2868 Døgnservice 
 

Låsesmed HV. Låseteknik ApS 7020 8797 Døgnservice 
 

Elektriker A. Block 3616 1809-
4016 2607 

Døgnservice 

 

Bredbånd- telefoni Dansk Kabel TV 6912 1212 Kundeservice: 

Kontakt, se også www.danskkabeltv.dk/kontakt Mandag - torsdag: 
    kl. 09 - kl. 17.00,  

fredag: kl. 09 - kl. 16.00 

Support: 
Mandag - fredag: 

Kl. 09 - kl. 20.00 
Weekend og helligdage: 

Kl. 10 - kl. 16.00 
 

TV YouSee 7070 4040 Kl. 8-20/kl. 10-20 
    

CpTeknik Christian Petersen 6019 6835  
 

Tømrer Mikkel Borglit 2294 2201  
 

Glarmester Lennart Johansen 3324 4203  
 

Gulvmand Gulvmand på Fr. berg og KBH. 5130 766 www.frbgulve.dk  
 

Maler Bodil Larsen 3051 7892  
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Bilag 2: Spiseordning 
 

Der er tre modeller for betaling af spisning i restauranten 
 
1.  Månedspension 
o Beboere, som ønsker at spise i restauranten hver dag, kan tilmelde sig 

denne ordning. Pensionærerne vil blive opkrævet et fast beløb hver må-
ned i 12 måneder. Se prislisten Bilag 3. 

 
2. Spisebilletter 
o Alle er pligtige til at aftage 15 spisebilletter pr. måned 11 måneder om 

året, medmindre man er tilmeldt frikøbsordningen eller er flyttet ind før 
1996. 

o Alle beboere i en husstand skal være tilmeldt samme ordning.  
o Man vil blive opkrævet et fast beløb for spisebilletter i årets første 11 må-

neder, og opkrævningen sker månedsvis. Se prislisten Bilag 3.  
o Spisebilletterne leveres i beboerens postkasse inden den 1. i hver måned. 

Der leveres dog ikke spisebilletter i december måned, som så er årets ”fri-
måned”. 

o Er der behov for ekstra spisebilletter, kan disse købes i restauranten. Pri-
sen for 15 spisebilletter fremgår af prislisten, se Bilag 3.  

o Ekstra spisebilletter kan alene købes af de beboere, der har valgt denne 
ordning eller er på månedspension. 

o Spisebilletter kan benyttes til og med den 10. januar i det følgende år. 
o Man kan også benytte spisebilletter som betaling for sine gæster under 

forudsætning af, at man selv deltager i måltidet. 
o Alle måltider skal være bestilt mindst to dage forinden ved aflevering af 

spisebilletter i restauranten eller ved tilmelding via hjemmesiden.  
o Hvis man i god tid ved, at man skal have ”en del” gæster og ønsker at 

spise i restauranten, behøver man ikke vente til to dage før gæstebuddet. 
I stedet for må man gerne aflevere spisebilletterne hurtigst muligt, så køk-
kenet kan planlægge de ekstra indkøb.  
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o Det er altid muligt at få spisebilletter tilbage indtil dagen før, hvis der er 
afbud. 

 
3. Frikøb 
o Beboere, som ønsker at benytte denne ordning, vil blive opkrævet et fast 

beløb hver måned.  Prisen fremgår af prislisten, se Bilag 3. 
o Beboere på denne ordning kan købe enkeltmåltider, jævnfør den til enhver 

tid gældende prisliste, se Bilag 3. Enkeltmåltider skal også bestilles mindst 
to dage før. 

 

4. Ændring af valgt ordning 
o Ønsker en beboer at skifte mellem de tre modeller, kan der skiftes med en 

måneds varsel til udgangen af et kalenderår. Ændringerne skal aftales 
med køkkenchefen. 

o I uforudsete situationer kan ændringerne ske med kortere varsel efter ind-
stilling fra køkkenchefen til administrator, som sammen med de beboer-
valgte bestyrelsesmedlemmer træffer en afgørelse. 
 

5. Betaling af køb i restauranten 
o Alle køb i restauranten registreres i kasseapparatet og fremgår af den reg-

ning, som beboerne vil modtage i sin postkasse i begyndelsen af hver må-
ned. Regningen vil efterfølgende blive opkrævet sammen med huslejen via 
betalingsservice i begyndelsen af den efterfølgende måned. 

o Spørgsmål eller rettelser til månedsregningen skal rettes til køkkenchefen. 
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Bilag 3: Prisliste for Restauranten 
 

Restauranten  
 

Månedspension Pr. måned i 12 måneder   1.850 Kr. 

15 spisebilletter 15 stk. pr. beboer hver måned i 11 måneder  1.240 Kr. 

Frikøb Fritagelse for spiseforpligtelse, pr. måned i 12 måneder   576 Kr. 
 De tre beløb reguleres årligt efter det årlige prisindeks.   

 

o Spisebilletter kan benyttes som betaling for gæster under forudsætning af, at man selv delta-
ger. 

o Bestilling af måltider skal ske senest to dage forinden, enten i restauranten ved at aflevere side 
1 af spisebilletten i trækassen, pr. mail eller via hjemmesiden. 

o Side 2 af spisebilletterne afleveres til personalet inden måltidet påbegyndes. 
 

Særpriser 
 

Ved brug af spisebilletter som betaling ved særlige arrangementer, beboere og gæster  2 billetter 

Middag inkl. kaffe pr. dag for beboere på frikøb og deres gæster  98 Kr. 

Udbringning pr. måltid (kun ved sygdom)  21 Kr. 

Udbringning af måltid dagligt, pr. måned (kun ved månedspension)  300  Kr. 

Pilsner  20 Kr. 

Stærk øl   27 Kr. 

Snaps  18 Kr. 

Lys pilsner, hvidtøl og sodavand   15 Kr. 

Husets vin - 1/1 flaske  80 Kr. 

Pr. glas vin  17 Kr. 

Proppenge pr. medbragt flaske vin  20 Kr. 

Proppenge pr. medbragt flaske spiritus  50 Kr. 
 

Smørrebrød og anretninger, store som små, kan købes mod forudbestilling. 

Selskaber: Kontakt køkkenet for inspiration og priser. 

Alle køb i restauranten betales sammen med huslejen via betalingsservice. 
 

Køkkenet: tlf.: 38 74 60 18 
Telefontid mandag til fredag mellem kl. 11.30 og kl. 15 

E-mail: sagkokkenet@outlook.dk 
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Bilag 4: Prisliste for Gæsteværelser  

o Aftale om leje af gæsteværelserne træffes på Ejendomskontoret på telefon 38 74 60 32 i åb-
ningstiden kl. 8.30 - 9.30 på alle hverdage. (Telefontid kl. 8.30 – kl. 9.00,  
Besøgstid: kl. 9.00 – kl. 9.30).  

 

Pris for gæsteværelse med bad: 
 

 Første døgn: Dobbeltværelse: 350 Kr. Enkeltværelse: 280 Kr. 
 Efterfølgende døgn: Dobbeltværelse: 325 Kr. Enkeltværelse: 250 Kr. 
o Ved langtidsleje reduceres prisen med 50 % for alle døgn ud over det 10. døgn. 
o Nøgler leveres til beboerens postkasse ved indgangen og afleveres tilbage i brevsprækken i dø-

ren til værelse 18 på stuegangen i blok B. 
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Bilag 5: Administration  

 
o DEAS A/S varetager ejendomsadministrationen for Sophie Amalie Gården. 
o De er gået fra fast administrator til fast team. Derfor arbejder de nu 

i dedikerede teams på 6-7 medarbejdere. Du vil fortsat have din faste kon-
taktperson og ejendomsadministrator. 

o Men de løfter i flok, så andre medlemmer af teamet også vil kunne hjælpe 
dig og besvare dine spørgsmål. Ved at fordele de konkrete opgaver på 
flere hænder i teamet, kan de løse dem hurtigst muligt og mest effektivt. 

o Ambitionen er, at du som lejer oplever en styrket kundeservice, kortere 
svartider og øget kvalitet. 

o Kontakt Administrationsteam 1, hvis du har spørgsmål til: 
o Husleje 
o Internet 
o Varmebetaling 
o Spiseordning 
o Kollektivafgift  
o Varsling af en huslejestigning 
o Det konkrete lejemål 
o Opsigelse af lejemålet 
o Varmeregnskabet 
o Ventelisten (Findbolig.nu) 
 

DEAS A/S 

Dirch Passers Allé 76 

2000 Frederiksberg 

Tlf: +45 7030 2020 

Mail: info@deas.dk    

Ejendomsadministrationen 

Administrationsteam 1 

Tlf: +45 3946 6901 

Mail: admteam1@deas.dk  

 

 


