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Intet varmt vand, sommerlukket, gårdprojekt
og nyt sand i sandkassen.
Intet varmt vand:
I uge 24 går vi i gang med at skifte 40 meter hovedledning, fra Østerbrogade 95 til
Borgmester Jensens alle 3.
Så mandag den 10. juni fra kl. 8 til 16, vil der være svigt på det varme vand. I resten af ugen
vil opgangene Østerbrogade 95 th, Borgmester Jensens alle 1, samt Borgmester Jensens alle
3. tv ikke have varmt vand, når der arbejdes med hovedledningen, i mellem ca. kl. 8 til ca. 16.
Efter hver arbejdsdag vil der være varmt vand sat på igen.
I skal forberede jer på, at der godt kan komme lidt ” skidt ” ud af jeres gamle rør i den periode
der arbejdes med hovedrørene.
Gårdprojekt starter op i uge 29/30:
Husk at vi starter op med vinduesmaling, skifte tagrender, skifte kvisttage samt udskiftning af
skotrender omkring uge 29/30.(15. juli - 22. juli) Den første tid kommer til at gå med
opsætning af stillads mm. Når de skal til at skulle male vinduer, og have adgang til jeres
vinduer vil i blive varslet. Der kommer mere information når udbudsrunden er færdig.
Nyt sand i sandkassen:
Sandkassen vil blive tømt onsdag den 12. juni og fyldt op igen med nyt sand torsdag den 13.
juni. Er der nogle der kan bruge de sten som ligger i sandkassen i jeres sommerhus eller
lignende, er i velkomne til at kontakte mig, for at lave en aftale om afhentning, alternativt
bliver det kørt på genbrugspladsen.
Ejendommen er på sommerferie!
Mandag den 8. juli til fredag den 26. juli 2013, 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 feje og rydde gade,
gård og skralderum i perioden.

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

