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Indhold: Varmemåler – varme på radiatoren – bestyrelsen – cykler – pskilte – vinduesglas.

Varmemåler
Ejerforeningen er blevet opmærksom på, at der er et umålt varmeforbrug i ejendommen, hvilket vi
ikke kan acceptere. Det drejer sig om manglende montering af varmemålere på f.eks. gulvvarme og
håndklædetørrer.
Beboere, som har et umålt varmeforbrug, bedes kontakte Brunata for tilslutning til måling af deres
eget varmeforbrug.
Bestyrelsen har bedt Brunata ved den årlige gennemgang, notere sig hvilke beboere, der har et umålt
varmeforbrug.
Varme på radiatoren
Som tidligere år er der mulighed for, at termostaten på radiatoren kalker til. Dette betyder, at det kan
være svært at få det varmt i lejligheden. På ejendomskontoret kan udleveres en tegning til hvordan
man kan gøre det selv.
Såfremt det ikke er muligt, at gøre det selv, i modsat fald, henviser vi beboerne til at rette henvendelse
til en VVS mand.
Bestyrelsen
Bestyrelsesmedlem Søren Daugaard har solgt sin lejlighed og fratræder derfor i bestyrelsen med
øjeblikkelig virkning.
I stedet indtræder Bo Barfod, Platanvej 22 B, 7.th.
Cykler
Som tidligere oplyst i Platannyt i juni måned har vi lavet en cykeloprydning. De cykler, hvor
mærkaten ikke er fjernet, er nu sat til side. Det drejer sig om ca. 30 cykler, hvor der ikke er en
ejermand til. Ifølge aftale med politiet, vil disse blive afleveret inden udgangen af 2012.
Lukning af Vand
Såfremt beboerne har brug for at få lukket for vandet, skal henvendelse ske til vores varmemester på
tlf. 28 34 28 15.
PSkilte
Der vil i løbet af november måned blive sat Pskilte op på alle pladserne mod Henrik Ibsens Vej.
Derudover vil de skilte på parkeringspladsen mod Platanvej, som står skævt, blive rettet op.
Udskiftning af vinduesglas.
Én beboer foreslog; at såfremt, du står for, at skifte vinduesglas f:eks fordi det er punkteret, så kunne
det være en god ide, at skrive navne på en liste på ejendomskontoret. De enkelte beboere kunne
herefter aftale indbyrdes, om at indhente tilbud og derved blive sparet for nogle af udgifterne til f.eks.
en kran.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

