information
www.oebro95.dk
Til Beboerne i
Øbro95

07. oktober 2010

Efterårsferie - Bestille vasketur - Energiglas og facebook mm.
Ejendommen holder efterårsferie:
Mandag den 18. oktober til fredag den 24. oktober 2010, begge dage inkl., er
jeg ikke på ejendommen. Så både jeg og ejendommen går på ferie ☺
Ejendommens vagtplan sidder på opslagstavlen i opgangene og på vores hjemmeside:
www.oebro95.dk. Der skal 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
Udskiftning af Energiglas:
Det går fint fremad med udskiftning til energiglas, vi
håber at kunne blive færdige med udgangen af november
2010. Når I skal pudse Jeres vinduer er det meget vigtigt
at I ikke bruger nogle skarpe genstande til at rense
pletter mm, dette kan lave hul i den yderste lag film i
ruden.
Bestilling af vasketid via internettet.
Vi har desværre haft en del problemer med vores
hardware til internetdel, så skal I bestille tid over
internettet, skal I gå via vores hjemmeside for at kunne
logge jer på. Husk kan I ikke huske jeres kode, kan I når i tager en udskrift af jeres
forbrug, se jeres kode i toppen af udskriften
Ejendommen har lavet en facebook gruppe.
Vi har forsøgsvis prøvet at lave en gruppe på facebook, hvor
ejendommens beboere kan mødes og måske få dialog. For
dem som har lyst skal I melde jer ind, via f.eks. ejendommens
hjemmeside, hvor i trykker på facebook knappen.
Referater fra afdelingsbestyrelsens møde mm
Kan altid ses på opslagstavlen, de kan også ses via hjemmesiden under referater.
Brugernavn og kode:
Brugernavn: beboer
Kode: 1929
Julehygge:
Husk at ejendommen afholder julehygge - Fredag den 17. december kl. 16-18
Med venlig hilsen
Ejendomskontoret
Dion Madsen

