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Siden sidst 

I slutningen af september flytter Ahornvej 1 og Ahornvej 2 tilbage i deres ny renoverede boliger.  

Både Pilevej 2 og Rønnevej 7 er udlejet, så det er meget eftertragtet at flytte i afdeling 13  

Gennemgang af boligerne på Naurvej og Lindevej 

Alle ikke tilgængelige boliger skal have lavet mangelgennemgang af boligen.  

 Naurvej gennemgang -  Torsdag d. 10 september  

 Lindevej gennemgang – Fredag d. 11. september 

Alle berørte beboere har modtaget en seddel i deres postkasse, sammen med en mangelliste. Er man forhindret, er 

det meget vigtigt at I giver besked til kontoret. Til gennemgangen deltager Rene fra Arkitekterne Blaavand & Hansson 

A/S, samt Derek fra Bo Michelsen og Allan fra NAB. 

Gennemgang af boligerne i hele afdelingen 

Når arbejdet i hele afdelingen er afsluttet, foretages der en gennemgang af hele afdelingen. Der vil blive informeret 

om dato samt udleveret mangelliste til hver husstand. Vi forventer at arbejdet afsluttes inden årsskiftet. 

Husnumre til Lindevej  

Vi beklager, at der endnu ikke er påsat nye husnumre på Lindevej. De husnummer vi skal have er i 

restordre grundet Covid -19 og vi kan ikke få dem leveret før november. Hvis du ikke har 

husnummer på din postkasse vil vi meget gerne vide besked, så vi kan få et klistermærke nummer 

bestilt til postkassen. 

 

Udskiftning af filtre på Genvex 

Da der under byggeperioden er blevet skiftet filtre på mange forskellige tidspunkter, som ikke er blevet registreret, vil 

vi i januar forsøge at skifte filtre i hele afdelingen,  hvorefter vi fremadrettet vil registrerer når filtrene udskiftes. 

 

Haver / Hække  

I den kommende uge vil Allan og Bjarne gå en runde i afdelingen og se på hvor der 

er udgåede hække der skal fjernes samt se hvor der skal plantes nye. Den 1. 

Oktober nærmer sig og der er igen tid til at hækken skal klippes. Husk også at fjerne 

ukrudt ved hækken. 

 

Covid-19 

Covid-19 er her stadig, så det er stadig vigtigt at tage alle forholdsregler for at undgå smitte. 

Derfor vil vi gerne appellerer til, at I som beboere tager hensyn til håndværkerne når de kommer 

til jer.  

Undgå nærkontakt med håndværkerne og sprit dørhåndtag og andet inventar efter besøg. 

Hvis du er utryg ved at få besøg af håndværkerne, så kontakt os her på kontoret, så giver vi 

beskeden videre. 

Næste nyhedsbrev udkommer midt eller sidst i Oktober. 

https://blaavand-hansson.dk/kontakt.html
https://blaavand-hansson.dk/kontakt.html
https://www.nabbolig.dk/
https://www.google.dk/imgres?imgurl=https://y9z4m4i4.rocketcdn.me/wp-content/uploads/2018/11/faerdighaek-liguster-bolex-depositphotos_20429123_small-2015.jpg&imgrefurl=https://bolex.dk/faerdig-haek/&tbnid=HBDPwXV8sssVZM&vet=10CHQQMyibAWoXChMIiITWg9vZ6wIVAAAAAB0AAAAAEAY..i&docid=ZszAVHRqRcOWMM&w=800&h=531&q=h%C3%A6kke&ved=0CHQQMyibAWoXChMIiITWg9vZ6wIVAAAAAB0AAAAAEAY

