04. juli 2016

Ejendommen holder sommerferie - Rengøring af loftgange - Slibning
og lakering af køkkentrapper
Ejendommen er på sommerferie:
Fredag den 8. juli til mandag den 25. juli, begge dage inkl, er jeg ikke på ejendommen. Så
både ejendommen og jeg går på sommerferie ☺
Ejendommens vagtplan sidder på vores opslagstavler i opgangene og på 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 - 25671066 eller mail - info@oebro95.dk
Per Truelsen fra PT-Multiservice vil feje og rydde gade, gård og skralderum i perioden.

Rengøring af loftgange:
Fra tirsdag den 5. juli til torsdag den 7. juli bliver loftgange renset i bund, så vores loftgange
kan stå pæne igen, der smøres noget voks på linoleum, så se lige om der er afspærret, de
steder hvor det lige skal tørre.

Slibning og lakering af køkkentrapper:
Mandag den 25. juli opstarter vi slibning af trapper fra indgang til 1. sal og efterfølgende
lakering af hele opgangen. Vi opstarter i opgangen Urbansgade 4 / Jacob Erlandsens gade 10
og fortsætter til Urbansgade 4 / Urbansgade 2.. Osv
Arbejdet tager ca. 2 dage pr trappe. Det er vigtigt at i fjerne jeres måtter på
køkkentrappen.
Når vi er færdige med lakering af køkkentrappe, bliver der lavet hovedrengøring af
køkkentrapperne.
Opgangen Borgmester Jensens alle 5 / Jacob Erlandsens gade 10, laves først når
forsikringsselskabet er blevet enige om hvem der skal stå for at få vores køkkentrappe fin
igen.
Det er i øvrigt den samme problematik omkring hovedtrapperne og det klister der sidder eller
er blevet fjernet. Håber på svar fra forsikringsselskabet. Vi har rykket flere gange 

I ønskes alle en fortsat god sommer.
Må solen skinne, så vi kan få lidt energi via vores solceller ☺

Med venlig hilsen
Ejendomskontoret
Dion Madsen

