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Solceller, container til ejendommen,
havemøbler og Loppemarked
Solcelleanlægget forsinket
Før sommerferien havde vi regnet med at gå i gang med opsætning af
solcelleanlægget på taget ud mod Jakob Erlandsens Gade og Urbansgade i
begyndelsen af august. Men den tabende part i det første udbud har indklaget
afgørelsen, og efter råd fra KAB’s advokat har afdelingsbestyrelsen besluttet at
gennemføre et nyt udbud, der denne gang kan foregå efter de mere enkle
danske regler. Solcelleanlægget er sendt i udbud med frist for tilbud til den 24.
august, hvorefter vi forventer at vælge leverandør i løbet af den følgende uge.
På den baggrund regner vi med at kunne starte opsætningen i første halvdel af
september – afhængig af hvor hurtig Københavns kommune er til at behandle
den formelle ansøgning om byggetilladelse.
Der er 24 loftsrum mod Jakob Erlandsens Gade, hvor der skal udføres arbejder
som led i tilpasning af tagkonstruktionen. Disse rum skal indrettes, så
håndværkerne kan komme til. Det betyder, at der skal være en let
Storskraldscontainer på ejendommen tilgængelig adgang til den bageste
del af rummet, og de yderste ca. 2,5 meter skal være helt ryddet. Hvis der er
tvivl om noget i denne sammenhæng, kan man kontakte Ejendomskontoret.
Der kommer container på ejendommen igen. Den vil stå foran porten fra
tirsdag den 27. august til onsdag den 29. august. Hvis der ikke er plads i vores
storskralderum, bedes i vente med at komme ned med storskrald til
containerne er på vores ejendom
Loppemarked – lørdag den 25. august
Der afholdes loppemarked lørdag den 25. august, der hænges opslag op og en
liste på vaskeriets tavle, hvor man kan tilmelde sig, så ved vi hvor mange der
vil have plads mm.
Flere haveborde og stole
Der er nu købt 2 sæt haveborde og 8 stole, så nu er der plads til nogle gode
stunder i gården. Der er også hynder til stole, dem bedes i lægge i hyndeboks
efter brug.
Med venlig hilsen
Ejendomskontoret
Dion Madsen

