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Efterårsferie - Storskralds container - Kælderarbejde - tv-signal - Varmt vand
Ejendommen holder efterårsferie:
Mandag den 17. oktober til fredag den 21. oktober 2011, 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
Storskraldscontainer på ejendommen
Der kommer container på ejendommen igen. Den vil stå foran porten fra tirsdag den
25. oktober til torsdag 27. oktober. Hvis der ikke er plads i vores storskralderum,
bedes i vente med at komme ned med storskrald til containerne er på vores ejendom
Kælderarbejdet
Vi har p.t. lavet 30 rum i vores kælder. Der bliver først arbejdet på vores kælder igen
efter efterårsferien.
Husk at vi skifter leverandør af tv-signal på ejendommen
Som aftalt på vores afdelingsmøde,
skifter vi leverandør fra Dansk
Bredbånd til You-See. Dette gøres fra
01.april 2012. Det er derfor meget
vigtigt at i ikke laver aftaler med Dansk
Bredbånd, som fortsætter ud over 1.
april 2012. Alle skal opsige deres aftale
med dansk bredbånd vedrørende tv pr 01. april 2012. I vil indenfor kort tid modtage
information fra You-See om tv i ejendommen efter den 01. april 2012
Varmtvandstryk og centralvarmen
Vi har i et stykke tid haft lidt problemer med vores tryk på det varme vand, vi har
efter en større udskiftning af nogle meget stoppede rør i varmekælderen, fået styr på
det varme vand. Hvis der stadigvæk er manglende tryk på det varme vand, må i
gerne kontakte mig.
Centralvarmen er også ved at være oppe at køre, her har vi fået skiftet vores pumpe,
der sender radiatorvand rundt. Vi har haft en del problemer med luft i vores system i
år, fordi alle ikke skruede op for deres radiatorer den dag vi startede varmen.
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