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09. december 2009

Nyt fra kontoret.
Ejendommen går på juleferie!
Torsdag den 24. december 2009 til fredag den 1. januar 2010,
begge dage inkl., er jeg ikke på ejendommen. Så både jeg og
ejendommen går på ferie.
Ejendommens vagtplan er klipset fast på denne skrivelse og på
opslagstavlen i opgangene og på vores hjemmeside: www.oebro95.dk.
der bør kun ringes til håndværkere, hvis det er noget som ikke kan
vente til jeg kommer tilbage.
Hvis I har kontaktet håndværkere i denne periode, bedes I lægge en
besked på telefonsvarer - 35262428 eller mail - info@oebro95.dk
Der kommer afløser i forbindelse med eventuelt sne og fejning af fortov.

Postkasser:
Der bliver opsat postkasser i alle opgangen i perioden fra:
Mandag den 25. januar til fredag den 29. januar 2010.
Da der i forbindelse med dispensation for opsætning af postkasser i
Jacob Erlandsens gade 10, har været en lang tids svarfrist fra Post
Danmark, står vi nu i den situation, at vi ikke fik sat postkasser op inden
1. januar 2009. Men da vi har bestilt postkasser, vil Post Danmark forsat
dele posten ud til jeres brevsprækker, frem til der er opsat postkasser.
I modtager yderligere information om postkasser når vi nærmere os
opsætning af disse.

Etablering af energivinduer i karnapper:
Vi igangsætter arbejde med etablering af energivinduer i karnapper
Arbejdet bliver lavet over en ca. 20 ugers periode, hvor der laves mellem
2 og 4 lejligheder pr. uge.
Rækkefølgen er Østerbrogade 95, Borgmester Jensens alle 1-5,
Urbansgade 4-2. I hver opgang starter vi i stuen. I vil med minimum 1
uges varsel, blive orienteret om hvornår glarmesteren kommer op til jer.
Vend.
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Varmeaflæsning 2010:
Her er tidsplanen for varmeaflæsning i det nye år, i modtager en varsling
ca. 1 uge før jeg påbegynder
Østerbrogade 95
Borgmester Jensens alle 1
Borgmester Jensens alle 3
Borgmester Jensens alle 5
Jacob Erlandsens gade 10
Urbansgade 4
Urbansgade 2
Klubværelser og Erhverv

Mandag den 11. januar 2010
Tirsdag den 12. januar 2010
Onsdag den 13. januar 2010
Mandag den 18. januar 2010
Tirsdag den 19. januar 2010
Torsdag den 21. januar 2010
Mandag den 25. januar 2010
Tirsdag den 26. januar 2010

Kontortid laves om.
Vi vil prøve at lave om på kontortiden, så
vi i stedet for at det er mandag mellem
17-18, afholder det mandag mellem
19-20. Jeg håber tiden også vil være
mere hensigtsmæssigt for jer.
Første gang med ny kontortid er 8.
januar 2010.

I ønskes alle en god jul og godt nytår.

Med venlig hilsen
Ejendomskontoret
Dion Madsen

