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Siden sidst
Desværre er byggeriet stadig meget besværet af det våde vejr. Tingene tager længere tid, når vejret ikke viser sig fra
sin gode side. Heldigvis har de haft mulighed for at arbejde i tilgængelighedsboligerne, hvor beboerne er genhuset.
Tak til jer alle, for jeres tålmodighed. Håndværkerne gør hvad de kan. Ifølge vores tidsplan er vi kun ca. 14 dage
forsinket.
Skilte vedr. ventilationsanlæg
Beboerne på Naurvej vil i nærmeste fremtid modtage en brugervejledning til ventilationsanlægget, som i bedes klistre
fast i skabet ved anlægget. Nærmere beskrivelse af placering kommer sammen med skiltet.
Reetablering af fællesarealerne
I løbet af april eller i begyndelsen af maj, vil håndværkerne reetablere fællesarealerne på de afsluttede veje. Dette
gælder også Naurvej.
Bestilling af materiale til inddækning ved carport.
I løbet af marts måned vil i modtage en skrivelse vedr. bestilling af materiale til inddækning ved jeres carport.
Materialet der skal benyttes er magen til det der er brugt ved redskabsrummene. Materialekøbet er for egen regning.
Farvevalg samt priser vil være beskrevet i skrivelsen.
Råderetsregler
Til info er jeres råderetsregler med det nye tillæg lagt på hjemmesiden.
Lindevej
Lindevej 4 og Lindevej 5 er godt i gang. Der forventes at de flytter tilbage til deres boliger sidst i maj og begyndelsen af
juni. I løbet af marts vil de første beboer på Lindevej få brev fra håndværkerne vedr. opstart ved deres bolig.
Håndværkerne varsler med 14 dage. Husk at tømme postkassen.
Ahornvej
Som i sikkert har bemærket er håndværkerne i fuld gang på Ahornvej 1 og 2. Ahornvej 8 genhuses fra næste uge og
Ahornvej 7 genhuses i begyndelsen af april. I øvrige beboere på Ahornvej kan forvente at der startes op ved jeres bolig
indenfor 6 til 8 uger, efter de påbegynder arbejdet ved de øvrige boliger på Ahornvej. I vil modtage et brev fra
håndværkerne i jeres postkasse ca. 14 dage inden håndværkerne starter op ved jeres bolig. Husk derfor jævnligt at
tømme postkassen.
Kælder
Til beboerne på Lindevej 3 – 6 og 8 - Når håndværkerne skal vende jeres kældertrappe, har i desværre ikke adgang til
jeres kælder i 3-4 uger. Vi vil samtidig bede jer om at fjerne alt hvad der har værdi i kælderen samt tildække øvrige ting
på grund af risiko for fugt.
Øvrige beboere med kælder, hvor trappen ikke skal vendes, vil det ikke være muligt at benytte kælderen i cirka en uge.
Vi vil også bede jer om at fjerne værdifulde ting samt tildække øvrige ting på grund af risiko for fugt.
I er meget velkommen til at komme forbi her på kontoret og hente afdækningsplast.
Samtykke – telefon nr. til håndværkerne
Jeg mangler desværre samtykke fra flere af jer beboere på Lindevej og Ahornvej vedr. videregivelse af jeres telefon nr.
til håndværkerne. Dette for at håndværkerne nemmere kan komme i kontakt med jer hvis nødvendigt. Fint hvis i
sender mig en e-mail til: Cgs@nabbolig.dk med jeres telefon nr. og skriver at det er ok at vi videregiver tlf. nr. til
håndværkerne.
Næste nyhedsbrev udkommer sidst i April, såfremt der er nyt at fortælle.

