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Siden sidst
Så er de sidste beboer på Naurvej blevet genhuset. Grundet ekstra opretning på nogle af tagkonstruktionerne på
Pilevej er Pilevej desværre blevet lidt forsinket. De beboer der er genhuset fra Pilevej flytter tilbage til deres i
september.
Vedligeholdelse af haver
Vi har bemærket at flere ikke holder deres have. Selvom jeres bolig skal renoveres og haven muligvis bliver kørt op af
maskiner, vil vi bede jer om at holde haven for ukrudt, klippe græsset og hækken når den tid kommer. Indtil
håndværkerne påbegynder arbejdet ved jeres bolig.
Samtykke
I sidste nyhedsbrev var der vedhæftet en samtykke. Tak til alle jer der har afleveret. Desværre er der stadig en del som
ikke har afleveret sedlen. Jeg vil meget gerne have sedlen uanset om vi må gøre brug af jeres telefon nr. eller ej. Har
du mistet sedlen, fremsender jeg meget gerne en ny enten pr. e-mail eller på papir.
Huslejestigning til beboerne på Rønnevej
Desværre er der nogle mangler på Rønnevej, som endnu ikke er udbedret. Vi har derfor besluttet at beboerne på
Rønnevej ikke får nogen huslejestigning før manglerne er lavet.
Vi beklager at manglerne ikke er udbedret.
Åbent hus på Pilevej
Vi har besluttet at afholde et åbent hus på Pilevej sidst i august eller i begyndelsen af september. Dette åbent hus vil
være for alle beboer i NAB. Nærmere information om dette kommer efter sommerferien.
Opstart på Naurvej
Som i sikkert har bemærket er håndværkerne i fuld sving med tilgængelighedsboligerne på Naurvej. De vil også snart
påbegynde arbejdet på Naurvej 13.
Inden de påbegynder arbejdet ved de øvrige boliger på Naurvej, vil i få besked fra håndværkerne. Efter sommerferien
kender vi tidsplanen for Naurvej.
Sommerferie
Rigtig mange af håndværkerne holder sommerferie i uge 29 -30 og 31, de øvrige håndværker vil arbejde på pladsen.
Allan og jeg holder ferie i uge 29 – 30 og 31, så hvis der opstår problemer må i tage fat i jeres afdelingsformand
Rene Becker tlf.: 31 50 04 47.

Næste nyhedsbrev udkommer midt i august.

