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Vinterferie - affaldsordning – cykeloprydning og ny blikkenslager.
Ejendommen holder Vinterferie:
Mandag den 14. februar til fredag den 18. februar, 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
Ved snerydning varetager Per Truelsen ( Rengøringsmanden ) dette arbejde.
Gør brug af muligheden for at sortere affald:
I alle opgange er der ophængt ny affaldsordning. Her står hvad I skal gøre når
affaldet skal sorteres. Det er også opsat skilte i renovationsrummet.
Husk:
Konservesglas til f.eks. sild, rødbeder, syltede agurker, marmelade osv. kan også
afleveres i glascontaineren, men de skal være tomme og så vidt muligt skyllet for
rester. Låg må meget gerne være på.
Husk:
Fold pappet sammen og husk at fjerne plastik, flamingo og andet fra papkasserne.
Cykeloprydning 2011
Nu er det tid for at rydde op i alle cyklerne og barnevogne, der står i kældrene. På de
2 vedlagte manilamærker bedes I skrive navn og adresse og sætte dem på de cykler
og barnevogne, der ikke må fjernes, inden:
Onsdag den 09. marts 2011 kl. 10.00
Hvis I skal bruge flere manilamærker, kan I kontakte ejendomskontoret. Efter den 9.
Marts 2011, vil de cykler og barnevogne, der ingen mærker har på, blive fjernet og
henstillet i varmekælderen.
Cyklerne og barnevogne vil stå i varmekælderen indtil den Onsdag den 06. April 2011
hvorefter de vil blive fjernet af politiet eller smidt i storskraldscontaineren
Blikkenslager på ejendommen:
Vi har efter årsskiftet afholdt pristjek på blikkenslagerarbejde, og derfor skiftet
blikkenslager.
Vi vil i fremtiden samle arbejde sammen, så fremover er ekspeditionstiden ca. 3-4
dage efter I har kontaktet mig, alt efter hvor meget vi samler sammen. Og efter
arbejdets karakter..
Med venlig hilsen
Ejendomskontoret
Dion Madsen

