
JULI 2013                  Platannyt                                    nr.1
Indhold: Altandør - entreprenør - fælleslokale - ind -udflytningsliste - garager - havedag - malet
- P-plads - raftehegn - storskraldsrum - vaskeri - vinduer.

                 Vedtægter/husorden henvises til hjemmesiden: www.platanhusene.dk

Altandør

Nu det er sommertid har flere beboere henvendt sig, da de har svært ved at åbne altandøren.
Det er med altandøren, ligesom med alt andet der kan åbnes og lukkes, at det skal smøres en
gang imellem.  Vi kan f.eks. anbefale VD 40 olie, som smøres på skinnerne og låsen.

Entreprenør

Entreprenøren Grontmij er snart færdig med at gennemgå det ydre i Platanhusene. Vi afventer
en rapport med prioritering af tingenes tilstand og prisforslag.

Fælleslokalet

Det er en fornøjelse, at se de nye vinduer der er sat i lokalet, som erstatning for de punkterede
Lokalet kan lejes ved henvendelse på ejendomskontoret i åbningstiden.

                                           

 

 

Garager

Alle garagerne er malet og 22A,B, og C har fået nye profilbrædder. Alle garager blev
gennemgået for råd og svamp.

Havedag

Den 8. juni var der frivillig havedag for beboerne med spisning.  Vi hyggede os og lærte nogle
nye beboere at kende. 

En stor tak skal gives for indsatsen.

Som et resultat af havedagen, har vi indkøbt og opsat et fodboldmål ved grillpladsen.
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Ind - og udflytning

Bestyrelsen har lavet en miniudgivelse af vores husorden, til brug for vores beboere ved ind - og
udflytning. Kan afhentes på ejendomskontoret. Åbent ons. 17:00 - 18:00.                          

Malet

Lamellerne  i  rulle - og tørrerum, vaskeri  og ejendomskontoret er malet og renoveret.

P - Plads

På grund af kabelbrud på parkeringspladsen, som forårsager lyset går ud flere steder, bliver



der i ugerne 34 til 36, 19 august - 9 september gravet op på parkeringspladsen. Det berører de 4
sidste P- pladser ind mod  haven på H.I.B´s vej og de 5 sidste P-pladser i hjørnet mod Platanvej,
ind mod nabo. De berørte udlejede P-Pladser bliver henvist til andre pladser midlertidigt.  

Bilerne bedes derfor være fjernet fra disse pladser fra den 19. august 2013.

Raftehegn

Raftehegnet mellem containerne og naboen ved skraldecontaineren var i stykker og et nyt
raftehegn er opsat.

Storskraldsrum

Efter nogle uheldige episoder, har bestyrelsen valgt, at sætte lås på storskraldsrummet. Vores
hoveddørsnøgle passer til låsen.

Vaskeri

Ved køb af ny kort box i vaskerum nr. 1 ser det ud til,  at vi har fået fundet fejlen, med
vaskekortene.

Vinduer 

De smalle opgangsvinduer på Platanvej 22A og B samt 26 og 28 blev nævnt på
generalforsamlingen.

Det trækker ind og ved megen blæst piver/larmer det i opgangene. Vi har en plan om, at
udskiftning af disse kommer med på budgettet for det kommende regnskabsår. 

God Sommer
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