23. juni 2016

BEBOERVARSLING OM AFBRYDELSE AF STRØM &
ADGANG TIL LEJEMÅL
IFM. MÅLERUDSKIFTNING
Der arbejdes på ejendommens hoved el-ledninger i forbindelse med solcelleprojektet. Det er i
den forbindelse nødvendigt at afbryde alt strøm til bygningens hoved tavle –

Fredag den 1. Juli 2016
i tidsrummet kl. 09.00 til ca. kl. 14.30
Alle målere i lejligheder, erhverv og klubværelser skal efterfølgende skiftes.

Mandag, tirsdag og onsdag den 46. Juli 2016
i tidsrummet kl. 08.00 til kl. 16.00
Afbrydelsen her vil påvirke følgende opgange, i den nævnte rækkefølge, husk der er ca.
tidspunkter, da der nok kan være en del udfordringer undervejs ☺
Gade:
Urbansgade 4
Urbansgade 2
Østerbrogade 95
Borgmester Jensens Alle 1
Borgmester Jensens Alle 3
Borgmester Jensens Alle 5
Jakob Erlandsens Gade 10
Klubværelser?
Erhverv?
Fællesmåler?

Stk:
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
19 stk
15 stk
5 stk.
6 stk.

Tidsplan med ca. tidspunkter:
Ca. Mandag fra 8-11
Ca. Mandag fra 10-13
Ca. Mandag 12-16/Tirsdag 8-10
Ca. Tirsdag 10-13
Ca. Tirsdag 12-16
Ca. Onsdag 8-12
Ca. Onsdag 10-16
Laves som fyld ind i ovenstående periode
Disse laves fra morgenstunden, efter aftale
Laves som fyld ind i ovenstående periode

Dette arbejde medfører at elektrikeren skal have adgang til alle gældende lejemål på de
ovenstående datoer. Udskiftningen forventes at tage ca. 1 time i hvert lejemål.
Det er meget vigtigt at ting er ryddet i det lille rum hvor el måleren sidder, der skal
være god arbejdsplads foran jeres måler.
Hvis I ikke er hjemme er det vigtigt, at i kommer ned på kontoret med en nøgle, har vi
nøglen bruger vi den til at komme ind.
Vi beklager de gener ovenstående medfører, eventuelle spørgsmål eller svar på et bedre ca.
tidspunkt elektrikeren er i din bolig, når vi er kommet i gang, kan gøres til ejendomskontoret
Med venlig hilsen
Ejendomskontoret
Dion Madsen telefon 25671066

