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administration - Siesbye Kapsch
SV: Mæglerbesvarelse Adelgade 1, 2.sal. Lejlighed nr. 24 med tilhørende bilag

Kategorier:

Maja

Hej Maja
Adm. sørger for bestilling af aflæsning af varme.
Der er ikke fælleslån i ejerforeningen.
Administrationen har ikke ejerlejlighedskort liggende.
Adm.tal er korrekt.
Udlejning er tilladt.

Med venlig hilsen
Lone Resøe Hansen
Ejendomsadministrator
Direkte tlf. nr.: 33 70 77 89

CEJ Ejendomsadministration A/S · www.cej.dk · kbh@cej.dk
Meldahlsgade 5 · 1613 København V · Tlf. 33 33 82 82 · CVR 29 80 32 50 ·

Følg os på LinkedIn

Denne mail og eventuelle vedhæftede dokumenter kan indeholde fortroligt materiale, som kun er beregnet for den angivne modtager. Har du
modtaget denne mail ved en fejl, beder vi dig hurtigst mulig give os besked. Samtidig beder vi dig slette mailen

Fra: administration - Siesbye Kapsch <administration@skbolig.dk>
Sendt: 28. marts 2018 11:28
Til: Lone Resøe Hansen <lrh@cej.dk>
Emne: Mæglerbesvarelse Adelgade 1, 2.sal. Lejlighed nr. 24 med tilhørende bilag
Hej Lone
Tak for fremsendte besvarelse inkl. dokumenter.
VI har nogle spørgsmål til besvarelsen, som vi håber du vil være behjælpelig med at besvare:
1

-

-

Hvem foretager bestilling af aflæsning ved nøgleoverdragelsen?
Kan du bekræfte, at der ikke er noget fælleslån i ejerforeningen?
Kan du oplyse os, hvorvidt der forefindes ejerlejlighedskort for lejligheden? Vi har ikke kunne finde det på
tinglysningen og tinglysningen har endvidere informeret os, at det ikke ligger i nogen akt.
Kan du bekræfte, at det administrative fordelingstal er 60/4036?
Jf. vedtægterne, skulle der i ejerforeningen være en grundfond. Kan du oplyse, om der er en og om der
betales til denne? Såfremt der ikke gør pt., kan du så oplyse, hvad der tidligere er opkrævet hos hver enkel
ejer?
Er udlejning tilladt?

På forhånd tak for hjælpen og rigtig god påske.
Venlig hilsen
Maja Karlsen
Siesbye Kapsch
Administration
Bredgade 30
1260 København K
www.skbolig.dk
Kontor: 33 11 66 22

Fra: Lone Resøe Hansen <lrh@cej.dk>
Sendt: 27. marts 2018 13:05
Til: administration - Siesbye Kapsch <administration@skbolig.dk>
Emne: Mæglerbesvarelse Ade3lgade 1, 2.sal. Lejlighed nr. 24 med tilhørende bilag

Der gøres opmærksom på, at bestyrelsen p.t. arbejde på husbog/husorden, hvorfor denne som er p.t.
alene forefindes i wordudgav
God Påske.

Med venlig hilsen
Lone Resøe Hansen
Ejendomsadministrator
Direkte tlf. nr.: 33 70 77 89

CEJ Ejendomsadministration A/S · www.cej.dk · kbh@cej.dk
Meldahlsgade 5 · 1613 København V · Tlf. 33 33 82 82 · CVR 29 80 32 50 ·

Følg os på LinkedIn

Denne mail og eventuelle vedhæftede dokumenter kan indeholde fortroligt materiale, som kun er beregnet for den angivne modtager. Har du
modtaget denne mail ved en fejl, beder vi dig hurtigst mulig give os besked. Samtidig beder vi dig slette mailen
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