
Nyhedsbrev fra bestyrelsen september 2016 

 

Vinduesrenovering 

Udskiftning af bundlisterne på vores vinduer vil blive udført i uge 38 og 39. Arbejdet 

vil finde sted på hverdage i tidsrummet 7.30-17.00. Som tidligere skrevet så vil arbejdet 

blive udført i nr. 30 samt 5. salene i nr. 28 i denne omgang. Til foråret følger 

udbedring af bundlisterne i nr. 28. Som udgangspunkt vil håndværkerne starte på 5. sal og 

arbejde sig nedad. For at give jer bedst mulighed for at rydde og gøre klar til arbejdet 

har vi udarbejdet nedenstående skema, der er en foreløbig oversigt over, hvornår de 

enkelte lejligheder skal have skiftet bundlister. Det skal dog tages forbehold for 

ændringer, der kan ske løbende. Den enkelte beboer vil blive kontaktet om dette såfremt 

det er tilfældet.    

 

 

 
I forbindelse med arbejdet er det vigtigt, at alle vindueskarme er ryddet således, at 

håndværkerne ikke skal bruge tid på at rydde dem inden de kan påbegynde deres arbejde. 

Derudover skal der også være ryddet på altanerne, da disse skal bruges som arbejdsplads. 

Der skal som min. Være 2x1 meter fri plads foran vinduet, hvor håndværkerne kan arbejde. 

Vi henstiller til, at der for så vidt muligt også ryddes foran vinduerne. I de tilfælde, 

hvor dette ikke er muligt – hvis der f.eks. står en seng, det ikke er muligt at flytte – 

vil håndværkerne lægge en plade over sengen, for at beskytte den mest muligt mod deres 

arbejde. Ydermere så vil vi opfordre til, at beboerne lægger aviser ud på gulvene, hvis 

man har særligt sarte gulve. Det skyldes, at håndværkerne ikke tager skoene af, når de 

arbejder. De tager hensyn til gulve mm., men de tager ikke skoene af.  

 

En sidste ting alle skal være opmærksom på er kæledyr. Hvis man har kat eller andre dyr, 

er det vigtigt, at der er styr på disse i arbejdsperioden, da der vil være åbne vinduer 

mm. Det er beboernes eget ansvar at finde en løsning ti dette. 

 

Hvis der er tilfælde, hvor håndværkerne ikke kan komme til i enten vindueskarme eller på 

altanen, fordi disse ikke er ryddet, vil den enkelte beboer komme til at betale for en 

times ekstra arbejde. Husk i øvrigt at aflevere fuldmagt til Franziska, hvis I endnu ikke 

har gjort dette. 

 

Velkommen til… 

Vi vil gerne sige velkommen til Alexander og Ilaria nr. 30, 2. th, der har lejet Etienne 

og Elinas lejlighed, imens de udforsker det store udland. 

 

Fælles områder 

Vi skal fra bestyrelsens side endnu engang gøre opmærksom på, at fælles arealer i 

kælderen ikke er til personlig opbevaring. Dette er særligt i hensyn til 

brandsikkerheden. Hvis du har personlige ejendele stående på fællesområderne i kælderen, 

bedes du fjerne dem med det samme. 

 

Arbejdsdag d. 4. september. 

1000 tak for den flotte indsats som alle de fremmødte. Vi havde en hyggelig og effektiv 

dag, hvor vi både fik pudset vinduer i kælder og på bagtrappen i nr. 28, støvsuget og 

tørret kælderen af, renset kælderventilerne, fjernet ukrudt, klippet arkitektens trøst, 

malet soklerne og begge hoveddøre mm.  

 

Derudover så havde Franziska også lavet en quiz, hvor nr. 28 og 30 skulle dyste mod 

hinanden. Den opgang der vidste mest om bygningen, beboerne og lejlighederne vandt. Det 

var en tæt kamp, hvor nr. 28 vandt med ét 

enkelt point med stillingen 10-9.  



 
 

Rigtig godt efterår!  

 
Venlig hilsen 

Ton, Thomas, Lars, Hanne & Natalia 


