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Så er vi i gang……………………….
med altanrenoveringen, og i denne omgang, lidt tidligere end bestyrelsen havde regnet med det, så vi
iler med nye informationer.
I første omgang berører projektet jo mest beboerne i nr. 24 med altan mod Platanvej, men ALLE
bedes læse videre.
Alle altaner mod Platanvej afspærres på onsdag, den 5. oktober 2005. Dette bl.a. også for at sikre,
at ingen beboere kommer til skade, såfremt der er nedfaldne ting fra overliggende etager.
Det betyder, at altanerne skal tømmes for alle genstande senest på tirsdag, den 4. oktober 2005. I den
forbindelse er der sat en affaldscontainer op bag ved vaskepladsen, hvor ting fra altanen der ikke
ønskes gemt, kan smides i. Containeren bliver kørt bort igen mandag, den 10. oktober 2005.
På byggepladsen (petanquebanen) bliver der sat en skibscontainer op, hvor der kan opmagasineres
altanmøbler, markiser m.v., kort sagt ting der skal gemmes og som man ikke selv kan finde plads til.
Alt skal være markeret med tydeligt navn og adresse. Containeren bliver aflåst med
forsikringsgodkendt lås, men opbevaring er på eget ansvar og risiko. Normalt vil nøglen til
containeren være i viceværten og bestyrelsens varetægt. Den kommende weekend (1. og 2. oktober) er
dog en undtagelse. Her har én af vores beboere, Leif Sander, lovet at være behjælpelig med nøglen til
containeren. Leif Sander kan træffes på tlf. nr. 40602030 lørdag mellem kl. 10 og kl. 16 og
søndag mellem kl. 10 og kl. 12.
Kælderen under Platanvej 28 bliver aflåst ved opgangen på Platanvej. Dette sker mandag den 10.
oktober 2005. Hvis du skal bruge din cykel eller barnevogn m.v. kan du således ikke benytte denne
opgang. Vi henviser til udendørs cykelstativer eller cykelkælderen under nr. 22 B. Hvis du efter på
mandag den 10. oktober 2005 skal have større ting op fra kælderen må du benytte adgangen via nr.
24. Det er lidt besværligt, men det kan lade sig gøre.
Tidsplanen for altanrenoveringen ser p.t. således ud (opstart):
Etape 1 : nr. 24 mod øst
uge 39 (28. september 2005)
Etape 2 : nr. 24 svalegange
uge 43 (24. oktober 2005)
Etape 3 : nr. 22 a, b og c
uge 48 (28. november 2005)
Etape 4 : nr. 24 mod syd
uge 52 (27. december 2005)
Etape 5 : nr. 26 og 28
uge 6 (6. februar 2006)
Der kan forekomme ændringer, bl.a. p.g.a. af vejrliget, men vi skal nok informere om det.
Vi går en lidt besværlig tid i møde, men vi håber, at vi kan klare os igennem med godt humør. Så går
det hele lidt nemmere.
Med venlig hilsen

Bestyrelsen

