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Opsætning af postkasser, etablering af videoovervågning, lukket for det varme vand
samt opsætning af energivinduer.
Postkasser
Mandag den 25. januar starter vi opsætning af postkasser, alle postkasser er opsat fredag den
29. januar 2010. Fra denne dag skal i hente post fra jeres nye postkasser.
I jeres nye postkasser sidder der en nytårssikring, en pind der gør at postkassen kan være
lukket, denne skal i tage ud inden postkassen kan bruges.
I løbet af næste uge vil nøgler til jeres nye postkasser komme ind af jeres dør.
Hvis i gerne vil have et ”reklamer nej tak” skilt opsat på jeres postkasse skal i henvende jer på
postkontoret, hvor i skal udfylde nogle papirer.
I Jacob Erlandsens gade 10, vil postkasser opsættes ned af trappen mod kælderrum
I Borgmester Jensens alle 1, vil rummet under trappen blive fjernet, for at gøre plads til
postkasser.
Klubværelsernes gamle postkasse nedtages Torsdag den 11. februar 2010, i bedes komme ned
med nøgler til de gamle postkasser
Alle opgange undtaget Østerbrogade 95 og Jacob Erlandsens
gade opsættes lys over postkasser
Sidste etape med videoovervågning
I perioden mandag den 25. januar til 29. januar 2010 opsættes
videoovervågning i de sidste opgange: Borgmester Jensens alle
5, Jacob Erlandsens gade 10 og Urbansgade 4. Så nu er
ejendommen videoovervåget, sådan at du ikke kan komme ind i
ejendommen uden at blive set via et kamera
Opsætning af energivinduer i karnapper.
Vi mangler nu kun 1 lejlighed for at være færdig med at skifte vinduer i karnapperne
Østerbrogade 95 og turen er ved at komme til Borgmester Jensens Alle 1.
I vil blive kontaktet med 2-3 dags varsel, inden glarmesteren kommer og henter jeres vinduer.
Arbejdstiden med vinduerne er 2-3 dage.
Hvis i har nogle spørgsmål vedrørende vinduer er i
velkommen til at ringe ned på kontoret 35262428
Ingen varmt vand
Onsdag den 27. januar 2010 er der lukket for det varme
vand, da vi skal have renset vores varmtvandsbeholder.
Det er i tidsrummet 8.00 til ca. 16.00.
Med venlig hilsen
Ejendomskontoret
Dion Madsen

