Nyheder fra bestyrelsen

24

Renovering, røgalarmer, dialog med
bestyrelsen, nøglebrikker
Bestyrelsen er glade for at kunne fortælle at renoveringen af blokken som brændte
sidst på 2015 følger tidsplanen. Umiddelbart er forventningen at arbejde
færdiggøres midt på dette år. Indflytningen sker i etaper som lejlighederne igen
bliver beboelige.
Det er besluttet at opsætte røgalarmer i alle opgange. De opsættes i stueetagen og
øverst i trappeopgangen, hvilket er det som anbefales fra brandmyndigheden. Vi
skal understrege, at alarmerne alene er et akustisk signal som har til formål at
advare, og der er ikke kontakt direkte til brandvæsenet. Man skal altid tilkalde
brandvæsenet, hvis man opdager en brand. Det anbefales, at man opsætter
brandalarmer i lejligheden, i entreen, nærmest det rum som man sover i. Hvis man
ikke selv er i stand til at opsætte en sådan kan Kim og Frank evt. være til hjælp med
opsætning, dersom de har tid i deres arbejdsplaner.
For at sikre at alle er klar over hvilke forventninger de kan have til besvarelser fra
bestyrelsen, vil vi benytte muligheden for at understrege: at, hvis man skriver til
bestyrelsen samlet, så skal bestyrelsen mødes for at kunne give et svar. Det vil
typisk betyde førstkommende bestyrelsesmøde. Hvis man ønsker svar på spørgsmål
angående parken, så skal man kontakte Inge Rostrup og Werner Stauber. Hvis der er
spørgsmål angående varme, kan man kontakte Josef Weiss. Find kontakt
informationer på hjemmesiden eller ved varmemesterkontoret.
Alle bortkomne nøglebrikker skal straks anmeldes til varmemesteren.
Varmemesteren skal straks have besked om nye ejere/ lejere, så nøglebrikkerne kan
blive omkodede, ellers risikerer man, at brikken ikke virker. Ved salg af lejlighed skal
alle huske at aflevere alle nøglebrikker og vaskeribrikken til den nye ejer. Bortkomne
brikker og ekstrabrikker koster fremover kr. 150,00 pr. styk.
Næste bestyrelsesmøde: mandag 7.3.2016 kl. 17.00
Venlig hilsen fra
Bestyrelsen

