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Ejendommen er på sommerferie !
Ro i gården efter kl. 23.
Børn/forældre har fået et rum i gården.
Ejendommen er på sommerferie!
Mandag den 4. juli til fredag den 29. Juli 2011, begge dage inkl, er jeg
ikke på ejendommen. Så både ejendommen og jeg går på sommerferie ☺
Ejendommens vagtplan er på bagsiden af denne skrivelse, samt 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
Per Truelsen fra PT-multiservice vil 2 gange om ugen feje fortove/gården mm.
Jacob Overbye, som bor Borgmester Jensens alle 3, vil vande blomster og feje
lidt i gården ☺
Ro i gården efter kl 23!
Vi har i den seneste tid haft en del selskaber som har afholdt arrangementer i
gården til langt ud på natten. Da vores gård virker som en lydtragt, og mange
har soveværelse ud mod gården, har det været til stor gene. Så i fremtiden
afsluttes arrangementer i gården kl. 23. Tænk også på at lukke vinduer mod
gården, når der er fest indendørs.
Børn og forældre har fået et rum i gården – så de kan sætte mooncars
mm ind efter brug: Rummet ved siden af det store træ, vi har i gården, er
lavet om til et rum, hvor der i fremtiden kan sættes mooncars, mål mm.
Gårdudvalget har indkøbt bordtennisbat mm, som I kan bruge. Brug jeres Anøgle til at komme ind i rummet.
Der er opsat hylder så der er mulighed for at holde orden. Jeg appellerer til at
I kan holde orden på rummet i fælleskab.

I ønskes alle en fortsat god sommer.
Med venlig hilsen
Ejendomskontoret
Dion Madsen

