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Vedr. Kabling og opstart af centralvarmen mm.
Kabling:
Hareskov el, som er ved at lave de ”vandrette” kablinger i jeres lejlighed, fra jeres elskab til
det sted der er aftalt, er desværre blevet forsinket. Det viser sig, at det tager længere tid end
forventet. Så de nye datoer vil være:
• Østerbrogade: Færdig
• Borgmester Jensens alle 1 uge 37-38
• Borgmester Jensens alle 3 uge 38-39
• Borgmester Jensens alle 5 uge 39
• Jacob Erlandsens gade 10 uge 40
• Urbansgade 2 uge 40-41
• Urbansgade 4 uge 41.
I vil modtage en varsling fra Hareskovens El.
Ovenstående betyder, at datoen for at hele ejendommen er kablet, bliver den 14. oktober
2006. Dansk Bredbånd vil derfor først fakturere jer fra den 15. oktober 2006. – Her skal i så
have valgt tv-pakker!
På vores informationsmøde den 31. august 2006, var der følgende spørgsmål, som Michael
Langenskov ikke kunne besvare:
Har Dansk Bredbånd tlf. svare service? Nej
Priser på opringning til mobil?

Mobil:

Dag kr./min.

Nat kr./min.

Opkaldsafgift kr.

1,59

0,79

0,15

2 telefonnumre på samme linie? Nej ikke det man kalder nummerbestemt regning. Men man
kan oprette 2 numre. Så kan man bare lave et med abonnement og et uden.
Kan der laves en specificeret regning? Ja
Vi starter centralvarmen torsdag den 21. september 2006
Det er meget vigtigt, at alle radiatorventiler er åbne, for at få alt luft i radiatorsystemet ud.
Der er i år meget luft i radiatorerne, da der har været tømt en del vand af på anlægget.
For at få den bedste udnyttelse af radiatoren, bedes i skrue op for radiatorerne. Det er en god
ide at give dem lidt ”motion”, det vil sige skrue op og ned et par gange inden i lader
radiatorventilerne stå helt åbne i følgende tidsrum: torsdag den 21.september 2006 8.00 16.00
Gratis avis:
Som i nok har bemærket, er der kommet morgenaviser Da vi har set, at en del af disse aviser
hurtigt bliver smidt i aviscontaineren, har vi, igennem tænk og test, købt klistermærker, der
kan sættes på jeres dør så i undgår at få disse morgenaviser. I kan komme ned på kontoret og
få et klistermærke.
Med venlig hilsen
Ejendomskontoret
Dion Madsen

