Sommernyheder:

11. Juli 2017

Ejendommen er på sommerferie:
Mandag den 24. juli til fredag den 11. august 2017, 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
Flemming Hansen (ejendommens maler), vil feje og rydde gade, gård og skralderum i
perioden.

Afregning af el:
Der vil ikke komme afregning af juli måned på jeres husleje, den bliver
slået sammen med august. Så der vil være 2 måneders afregning på
huslejen i september.

Vinduesmaling som ikke er lavet ordentligt
ved projekt 2015:
Vi har haft en 1 års gennemgang af vores projekt 2015, her var der en del malerarbejde som
ikke var lavet ifølge vores malerbeskrivelse. De beboer som skal have besøg af maleren, vil
modtage en varsling. Der laves malerarbejde i perioden – Mandag den 14. august til fredag
den 18. august.

Isoleringskappe under køkkenvask:
Grenaa isolering kommer rundt i periode - Mandag den 21. august til fredag den 25. august og
sætter isoleringskappe på rør under køkkenvask. Det er 46 steder de skal ind i jeres lejemål.
Dem der modtager besøg, vil få en varsling.

Nyt linoleum:
Der udskiftes linoleum på hovedtrapperne Østerbrogade 95 og Borgmester Jensens alle 1,
arbejdet igangsættes i slutningen af august, der sættes varslinger op på hovedtrappen, det er
vigtigt at dørmåtter og andre effekter ikke står på trappen.

Bioaffald:
Københavns kommune opstiller bioaffaldscontainer op på Øbro 95.
Dette kommer til at ske i uge 36. (4-8. september) I samme uge
kommer postnord rundt og aflevere små skraldespande og 3 ruller
med de specielle affaldsposer som der skal bruges. Der kommer en
vejledning med rundt i uge 36
I ønskes alle en fortsat god sommer.
Med venlig hilsen
Ejendomskontoret
Dion Madsen
Telefon/sms 25671066

