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Siden sidst
Rønnevej forventes at blive reetableret i denne uge  Malerarbejdet på Rønnevej forventes færdigt snarest.
Arbejdet på Naurvej er i fuld gang ved flere boliger og i begyndelsen af juli bliver de sidste beboere fra Naurvej
genhuset.
Vejret viser sig heldigvis fra den gode side nu, så det udendørs arbejde forløber godt fremad.
Problemer med håndværkerne
Hvis i oplever problemer med håndværkerne, vil vi meget gerne bede jer om at tage kontakt til os her på kontoret i
stedet for at tage kontakt direkte til håndværkerne. Så skal vi nok tage fat om problemet.

Vær mod din håndværker, som du ønsker din håndværker skal være mod dig
Isolering af redskabsskur og udestue
Det er ikke tilladt at isolerer de nye redskabsskur. Har i spørgsmål til dette, bedes i henvende jer på kontoret.
Hvis i ønsker at isolere jeres udestue, skal i lave en ansøgning til kontoret, derefter vil i modtage et brev med
beskrivelse af hvordan arbejdet skal udføres.
Maling indvendigt i skuret
I forbindelse med projektet er det kun spærene der bliver malet inde i skuret.
Etape 3
Når etape 3 påbegyndes, vil håndværkerne starte på Lindevej og derefter Ahornvej. Vi kender endnu ikke opstart
tidspunkt, men i vil selvfølgelig blive informeret i god tid. De af jer der skal have en tilgængelighedsbolig, vil blive
indkaldt til et kort informationsmøde her på kontoret ca. 2 måneder inden opstart.
Tilvalg af udestue og overdækket terrasse
Det er nu ikke længere muligt at ændre i ønsker om tilvalg af udestue og overdækket terrasse, dette skyldes at
materialet til det valgte er bestilt.
Samtykke
I forbindelse med projektet har håndværkerne efterspurgt en telefonliste til jer beboere, så de nemmere kan komme i
kontakt med jer, når der skal laves aftaler.
Vedhæftet er en samtykke, som vi meget gerne vil have jer til at udfylde og aflevere her på kontoret senest d. 3. juni,
så vi kan lave en telefonliste til håndværkerne.
Affaldsbeholder
Vi har modtaget et par skrivelser fra Sønderborg Forsyning, at
de har problemer med at komme hen til nogle af affaldsbeholderne, når de er ved at renovere ved boligerne. Vi vil
bede jer om at køre beholderne ud til skel på tømningsdagen,
såfremt forsyningen ikke kan komme til dine beholdere. Ifølge
Sønderborg Forsynings hjemmeside er der tømning af både
genbrug og dagrenovationsbeholderen torsdag i lige uger.

Næste nyhedsbrev udkommer i slutningen af juni eller begyndelsen af juli.
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Nordborg Andelsboligforening

Mads Clausens Vej 45
6430 Nordborg
Tlf. 74450614
Cvr-nr. 30980212
Kto. 3227-4731210829
post@nabbolig.dk

Samtykke til at videregive navn, adresse og telefon nr. til håndværkerne i forbindelse
med renovering i afdeling 13.
Jeg giver hermed samtykke til, at Nordborg Andelsboligforeningen må videregive vores navn, adresse og
telefon nr. til håndværkerne i forbindelse med renovering i afdeling 13.
UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

Navn:_____________________________________________________________________

Adresse:___________________________________________________________________

Telefon nr:________________________________________________________________

Dato:_________

Underskrift:_________________________________________

Vi ønsker ikke at i udleverer vores navn, adresse og telefon nr. til håndværkerne venligst
sæt X.

Blanketten sendes udfyldt og underskrevet til cgs@nabbolig.dk eller afleveres på
boligforeningens kontor senest d. 3. juni.

