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Nye tider på Øbro 95
Efter vi i mange år har været en 2 mands betjent afdeling, vil vi efter at Lars har
søgt nye udfordringer, prøve kun at være en 1 mand, frem til sommeren 2009. Vi
vil i stedet købe os til udførelse af rengøring og det arbejde som Lars udførte for
os.
Vi er p.t. i gang med at undersøge markedet for gode rengøringsfirmaer og håber
at kunne starte dette op ca den 13. November 2008.
Der vil i mit fravær, det vil sige nogle weekends ved snevejr, ferieperioder og de
dage hvor jeg underviser i KAB, købe os til de services der er nødvendigt.
Vi er i gang med at prøve at lave samarbejdsaftaler med andre afdelinger, i håb
om ikke at stå helt alene.
Vores normale kontortid, vil vi også forsøgsvis lave om. Kontortiden mellem 7 og
8 hver morgen stopper da dette kan være tidskrævende , når der kun er 1 person.
I stedet laves en mere fleksibel kontaktordning. Der kan ringes på kontorets
telefon som viderestilles til mobil i hverdagene i mellem kl. 7-12.
telefon:

35 26 24 28.
Mandags vagten laves om til 1 time, fra 17-18.
Hvis der er optaget på nummeret eller i ikke kan få fat i mig, lægges der en
besked og jeg vil kontakte jer hurtigst muligt. Der vil ligeledes ligge en
telefonbesked hvis jeg ikke kan træffes når jeg f.eks. har ferie eller lignende, og
jeg vil også sætte opslag op på opslagstavlen.
Så pr. mandag den 13. November starter vi den nye ordning op, så skal du
kontakte mig fremover, er der følgende muligheder:

Kontakt via mail: info@oebro95.dk
Telefonisk kontakt 35262428 hverdage i tidsrum 7-12.
Personlig kontakt mandag kl. 17-18.
Med venlig hilsen
Ejendomskontoret
Dion Madsen

Vedlægger ejendommens vagtplan på bagsiden

