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                                 TIL ALLE BEBOERE EJERE SOM LEJERE

        I  forbindelse  med  renovering  af  vores  opgange  kommer  der  hermed  nogle  praktiske  
informationer. 

Bestyrelsen SKAL have nøgler fra samtlige beboere, da man ikke kan komme til at tage  
linoliumen af dørtrinet uden at døren er åben. Dernæst kan maleren ikke male dørene uden 
han kan åbne dem. Nøglerne kan afleveres i postkassen ved IT-rummet ved køkkendøren  
ved nummer 16. Og HUSK AT SÆTTE NAVN PÅ NØGLERNE, så vi ikke får et nøgle-
kaos.

      
        Vi vil prøve at bevare opgangene pæne så længe som muligt. Derfor får man for fremtiden 

udleveret et messingskilt med navn som skal sidde i den lille firkant under dørhåndtaget.  
Ligeledes bliver den modsatte lille firkant lavet, så der kan hænges mindre ophæng, som 
eksempelvis nej-tak-til-reklamer-skilte.

Derfor henviser vi til, at der IKKE SÆTTES ANDET END DETTE PÅ VORES DØRE. I  
tilfælde  af  forsømmelse  vil  beboeren  blive  holdt  ansvarlig  for  eventuelle  nødvendige  
udbedringer. Hvis dørens yderside således skal males, bliver regningen for malerarbejdet  
udstedt til beboeren. Selvfølgelig kan juleophæng sættes med et lille søm/stift.

For at lette processen med dørskiltene skal bestyrelsen derfor have oplyst HVILKE NAVNE 
der skal stå på døren. Disse navne afleveres i IT-postkassen senest søndag den 1. juli.

        VI BEDER OGSÅ FOLK SÆTTE DERES CYKLER PÅ SKRÅ OP AD HUSET SÅ MAN 
HOLDER MED BAGHJULET INDEN FOR FORTORVSFLISERNE. Dette vil også give 
plads, så alle der vil sætte deres cykler på gaden kan have dem der.

   
        Til sidst, men ikke mindst, PAS PÅ VORES NYE OPGANGE. Der er ingen der ved hvornår 

de vil blive ordnet igen, men der plejer at gå 15-20 år. Det vil sige, når man flytter ud og ind, 
så pas på ikke at skramme døre og karme, og undgå at slå hul i væggene, etc. Vi vil gerne se 
på pæne opgange.

                       Med Venlig Hilsen Bestyrelsen.


