
 

                            d. 12-05-2020 

 

 

 

Siden sidst 

Takket være det gode vejr, er håndværkerne godt med i forhold til tidsplanen. De har endda indhentet de forsinkelser 

der har været i forbindelse med det dårlige vejr i efteråret. De sidste beboere på Ahornvej er blevet genhuset.  

I begyndelsen af juni flytter Lindevej 4 og Lindevej 5 tilbage til deres bolig. Vi håber i bliver glade for at komme tilbage 

til jeres nye bolig. 

 

Affald i håndværkernes container 

Vi er blevet informeret om at der bliver smidt affald i håndværkernes container, som ikke tilhører byggeriet. Det er 

ikke tilladt at smide affald i disse container uden tilladelse. Det koster ca. 1.000 kr. pr. ton at få affaldet sorteret, 

hvilket er en stor omkostning for byggeriet. Hvis vi kan se hvem der har smidt affaldet, vil vedkommende blive 

opkrævet for sorteringen. 

 

Beplantning af hække samt klipning af nye hække 

På nuværende tidspunkt er det desværre for tørt til at plante hække, vi venter derfor med beplantningen af nye 

hække til efteråret. Først var det for vådt og nu er det for tørt. Vi beklager, men vi har desværre ingen indflydelse på 

vejret.  

De beboere der har fået plantet nye hække sidste år, må gerne klippe dem i toppen, så de kan blive mere tætte. 

 

Bestilling af Vivix plader til inddækning ved carport (Rønnevej, Pilevej og Naurvej)  

Vi har kun modtaget en enkelt bestilling. Hvis du ved en forglemmelse ikke har fået 

afleveret sedlen, er det i orden at afleverer sedlen inden 29 maj, så vil vi lave en fælles 

bestilling ved Bygma. Har du mistet bestillingssedlen, sender vi gerne en ny. 

  

Ventilationsanlæg 

Nyttig information om ventilationsanlægget 

K3 – Anlægget fungerer som den skal: Her skrues op og ned for anlægget. 

K5 - Anvendes til at resette filteralarmen (hold i 10 sekunder) ved et enkelt tryk aktiveres/deaktiveres en eventuel 

monteret el-eftervarmeflade. 

Lyser den, er eventuel monteret el-eftervarmeflade aktiveret, og er den slukket deaktiveret.  

Udskiftning af filter: Styringen har en filtertimer for at sikre, at filtret skiftes, så der opnås optimal drift. Når timeren 

når den indstillede værdi, blinker der en knap på displayet, indtil filtrene er skiftet.  

For yderligere information om anlægget se dette link: 

https://www.genvex.com/download/18.45e43b52164212246db1a167/1531821970173/Betjeningsvejledning-Optima-

260.pdf 

 

  Næste nyhedsbrev udkommer sidst i Juni. 
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