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ADVODAN er ny administrator for A/B Vegavænget  
 
Kære andelshaver  
 
ADVODAN Glostrup København overtager administrationen af jeres andelsboligforening den 1. januar 2023.  
 
Hvad betyder administratorskiftet for dig?  
 
Vores overtagelse af administrationen betyder, at du fremover skal kontakte os for spørgsmål vedr. andels-
boligforeningen, herunder spørgsmål vedrørende foreningen og din egen andelsbolig. Kontaktinfo fremgår 
nedenfor. 
 
Opkrævninger – husk tilmelding til betalingsservice  
 
Tidligere tilmeldinger til betalingsservice kan desværre ikke overføres af Nets/Mastercard, hvorfor vi bliver 
nødt til at bede dig/jer tilmelde betalingsservice på ny, når du/I fra os modtager opkrævning på boligafgif-
ten for januar 2023.  
Opkrævningen kommer som alm. brev med girokort fra Nets til din/jeres postkasse. På girokortet fremgår 
oplysninger til brug for tilmelding af betalingsservice.  
 
Ny hjemmeside – opret dig i ProBo  
 
Foreningen har i forbindelse med skift af administrator fået en ny hjemmeside: 
 

https://abvegavaenget.probo.dk/  
 
Her vil det fremover være muligt at finde vedtægter, indkaldelser til møder, referater fra generalforsamlin-
ger, årsrapporter, budgetter og meget mere.  
 
Den nye hjemmeside er samtidigt en fuldt mobiloptimeret digital platform, hvor bestyrelsen let kan kom-
munikere nyheder til alle beboere, beboerne kan kommunikere internt til andre beboere på mail, ligesom 
der f.eks. kan sendes en sms ud til alle ved akutte forhold som vandskader og lignende.  
I vil alle modtage et link fra ProBo via mail til oprettelse af bruger på ProBo. 
ProBo-support kan også kontaktes på tlf.nr. 71992655  i hverdagene mellem kl. 9.30-15.30.  
 
Kontaktperson  
Foreningens primære kontaktperson er ejendomsadministrator Jonatan Nielsen, som kan kontaktes på tlf. 
4614 5028 eller e-mail adm2600@advodan.dk.  
 
Kontorets åbningstid er mandag til torsdag kl. 9.00-16.00 og fredag kl. 9.00-15.00.   
 
Hvis du/I har spørgsmål af enhver karakter her i forbindelse med overgangen, hvor der kan ske fejl eller 
misforståelser, så tøv ikke med at kontakte os. 
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Vi ser frem til et godt samarbejde.  
 
 
Med venlig hilsen  
 
ADVODAN Glostrup København  
Ejendomsadministration  
 
Jonatan Nielsen   Torben Thomasen  
Ejendomsadministrator   Advokat 


