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Platannyt

NR 5

Altanprojektet:
Bestyrelsen afventer svar på resultatet af de bore og betonprøver, som er blevet taget i
ejendommen. Bestyrelsen undersøger flere forskellige løsninger for at opfylde de af
Frederiksberg Kommune opstillede krav til udseende og arkitektur.
Bestyrelsen arbejder stadig på, at afholde en ekstraordinær generalforsamling i
nærmeste fremtid.
Elevatorer:
I forlængelse af Platannyt nr. 4 skal bestyrelsen meddele, at telefonnummeret til
FHelevator vil blive opsat i alle elevatorer og på opslagstavlerne den 01. Juli 2004, hvor
det træder i kraft. Ved tryk på hjælp knappen i elevatorerne sker der automatisk opkald
til FHelevator
Affald:
De små skraldespande ud for nummer 22A og 24 bliver ikke brugt til småskrald. Derfor
vil bestyrelsen overveje at nedtage dem.
I Platanvej 24 er der smidt pap og aviser direkte i affaldsskakten, det er ikke tilladt. Pap
fra indpakninger, bedes skåret/klippet i små stykker og kommet i en plasticpose, da det
ellers kan lægge sig på tværs i skakten og stoppe den.
Er det ikke muligt, at skære pappet i stykker, bedes de store papstykker/kartoner
kommes direkte i den store affaldscontainer.
Vicevært
I forbindelse med ansættelsen af ny vicevært har bestyrelsen omstruktureret arbejdet,
hvorfor der er nye åbningstider.
NYE KONTORTIDER:
Mandag kl. 7:30  8:00
Onsdag kl. 17:00  18:00
Fredag kl. 7:30  8:00
Kontortiden er opsat på døren til ejendomskontoret.
OBS!
Det er at stor betydning, at beboerne retter henvendelse til varmemesteren i kontorets
åbningstid, da det er svært for ham, at huske de henvendelser/afbrydelser, der sker,
mens han arbejder i området. Vi henstiller derfor til beboerne, at gøre dette skriftligt,
således, at varmemesteren kan imødekomme beboernes forespørgsler på bedste og
hurtigste måde.
Rengøring.
Bestyrelsen har gennemgået funktionsbeskrivelsen for rengøringshjælp i Platanhusene
med Michael Drud, som har oplyst overfor bestyrelsen, at han ikke kan opfylde
kontrakten, hvorfor bestyrelsen har måtte afskedige Michael Drud med fratrædelse den
30. Juni 2004. Leif Kallermann, har påtaget sig Michael´s Drud´s arbejde.
Bestyrelsen kan samtidig meddele, at det eksterne rengøringsfirma Renon har fået
besked om, ikke længere skal foretage rengøring i Platanhusene.

Funktionærlejligheden.
Ved den ekstraordinære generalforsamling, vil spørgsmålet om evt. salg eller fremleje
blive taget op. Der vil derfor ikke ske nogen form for udlejning indtil da.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

