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Nyt fra Ejendomskontoret.
Maling af gårdvinduer – Borgmester Jensens alle 1-5
Da det er lykkedes os at få fat i en speciel lift som kan komme ind i gården, kunne vi godt
tænke os at komme op og pletreparere Borgmester Jensens alle 1-5. Det er allerede fra
onsdag den 23. august til fredag den 25. august 2006, og vi håber ikke det bliver til for stor
ulejlighed. Det foregår i tidsrummet 8-15.
Kabling af ejendommen.
I denne uge er Dansk Bredbånd ved at være færdig med at lave arbejdet med de lodrette
føringsveje inde i ”elskabet”. Efterfølgende kommer de ind i lejlighederne igen og laver
ledningsarbejde hen til det aftalte sted hvor antennestik, radiostik og internetstik kommer til at
sidde. Når de kommer op igen, skal i have det nedsænket loft nedtaget, hvis I skal have ført
ledningen ud fra toppen. Der bliver varslet om hvornår Hareskovens El kommer op til jer igen.
Vi har lavet en aftale om, at torsdag den 31. august 2006 i tidsrummet 8-14, når vores
opsigelse med TDC træder i kræft, sættes ledningerne over i vores gamle antenneledninger, så
der hvor i modtager jeres antennesignal p.t. vil der frem til alt det sidste ledningsarbejde er
udført i de enkelte lejligheder være tv. Dansk bredbånd sætter den store pakke ind til alle i
denne periode frem til, at alle lejligheder har fået lavet ledningsarbejde. Der vil i tidsrummet
være periodisk svigt på signalet, da det skal teste.
I skal forvente at nogle af programmerne ikke ligger på samme frekvens som de gør hos TDC,
så det kan godt kræve, at nogle kanaler laves om. I har modtaget en frekvensbeskrivelse fra
Dansk bredbånd. Hvis I mangler frekvensbeskrivelse, ligger den på ejendommens hjemmeside
www.oebro95.dk. I kan også komme ned på kontoret og hente et eksemplar.
I skal huske at hvis der er opsigelsesfrist på jeres nuværende adsl-fobindelse kan i skrive på
abonnementsaftale: ”internet/ip-telefon”, at jeres nuværende abonnement eksempelvis først
udløber pr. 01. december 2006, så er det fra den dato at Dansk bredbånd starter op i jeres
lejlighed. Der er ingen grund til at betale 2 abonnementer.
Vi har aftalt med den ansvarlige hos Dansk Bredbånd Michael Langenskov om at komme ud en
aften og holde et informationsmøde, hvor i kan komme ned på ejendomskontoret og stille
spørgsmål
Mødet holdes: Torsdag den 31.august 2006 kl. 19.00
Er der nogle tvivlsspørgsmål, kan I kontakte ejendomskontoret - Telefon 35262428
Nyt vaskeri.
Der arbejdes i øjeblikket på at få de sidste detaljer på plads med vaskeriet. I vil kunne høre
mere om vaskeriet på afdelingens budgetmøde: Onsdag den 20. september 2006 kl. 19.30

Med venlig hilsen
Ejendomskontoret
Dion Madsen og Lars Christensen.

