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Påskeferie - Brug af gården - Mooncars - Klubværelser.
Ejendommen holder påskeferie:
Tirsdag den 19. april - Mandag den 25. april 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
Indkøb af 2 stk Mooncars til børnene i ejendommen:
Til alle børns frie afbenyttelse, står der nu 2 stk.
mooncars i gården.
Henstilling til at holde orden i gården og skal
der spilles med bold, så brug bløde bolde..
Alle børneforældre bedes påtage sig et ansvar for at
ting ikke bare ligger og flyder i gården, der er
kommet mange børn og i den forbindelse også
meget legetøj som bare ligger rundt i gården.
Børnecykler mm. bedes sættes op af hussiden, eller
op i sandkassen efter brug. Forældre skal kigge ud i
gården efter børn er gået op for at se om der er
ryddet op.
Når man sætter havestole ud på græsplanen eller
andre steder i gården bedes havemøbler sættes på plads efter brug.
I stedet for læderbold i gården, SKAL der i stedet spilles med bløde bolde. Der er
desværre gået et vindue i stykker på grund af brug af læderbold.
Klubværelser er der nogle børn fra ejendommen som vil søge værelser?
2 beboerere i klubværelserne har boet der i 5 år, vi vil gerne give dem en
dispensation på at kunne bo der 2 år mere. Men det er kun hvis der ikke er nogle børn
af ejendommen der vil søge klubværelser.
I bedes kontakte undertegnet hvis der er nogle børn der påtænker at flytte på
klubværelse inden for de næste 3 mdr. Sidste frist for at melde tilbage er:
mandag den 2. maj 2011
Med venlig hilsen
Ejendomskontoret
Dion Madsen

