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Indhold: Altanerne - nye døre - elevator - fiberbredbånd - garager - haven - parkering - storskrald- svalegangene vinduer

Haven/gården
Der bliver igen i år mulighed for at hjælpe til i gården med forskellige gøremål, som at luge, rense sten/mos,
grave, beskære buske og lign. Der bliver sat opslag op, når endelig dato er fastsat.
Nye døre på svalegangen i opgang 24 på 1 og 2 sal.
I juni er der kommet fire nye døre på svalegangene med fejelister. Der er i stedet for de gamle eet lagsglas,
kommet termoruder i. Dette arbejde vil fortsætte adhoc fremover, indtil alle etager er udskriftet.
Ny smalle vinduer 22C
I august/september måned vil det smalle vinduesparti i opgang 22C blive renoveret. Der kan derfor
forekomme støj så længe arbejdet står på.
Ny indmad i elevator 22B
I august måned, forventes levering af indmad fra Dansk Elevator firma. Arbejdet vil tage ca. 2,5 dage. Der vil
blive lavet opslag, når startdatoen for påbegyndelsen af arbejdet er kendt.
Storskrald:
Læs vejledningen på skiltene forinden henstillen af storskrald.
Ejendommen er i besiddelse af et mindre storskraldsrum, som kan benyttes af beboerne.
Ved renoveringer af køkken, bad eller rydning af dødsbo, skal alt affald køres på genbrugsstationen af
beboerne selv.
Der bliver åbnet for storskraldsrummet 3 dage før kommunen afhenter storskraldet. Dato for afhentning
og placering i skralderummet vil blive oplyst ved opslag på døren til storskraldsrummet og på
opslagstavlerne.
Beboerne kan i disse tre dage sætte storskrald i rummet. Dette kan være større effekter, såsom møbler,
tæpper m.v., samt elektronisk affald som betegnes "Storskrald". Der henvises i øvrigt til opslagene ved
opslagstavlerne om reglerne for storskrald.
Såfremt storskraldsrummet bliver fyldt, bliver det lukket igen og beboerne må derfor vente til næste gang
der afhentes storskrald eller benytte sig af genbrugspladserne i f.eks. Valby eller Frederiksberg. Adresserne
findes på opslagstavlerne.
Det er IKKE TILLADT at hensætte storskrald uden for storskraldsrummet, ej heller på vaskepladsen for biler
bagved storskraldsrummet.
Der vil løbende blive orienteret om dato for næste indlevering af storskrald.
Skulle beboerne have brug for aflevering inden da, eller der ikke er mere plads i storskraldsrummet,
henvises til genbrugsstationerne i Valby og Frederiksberg.
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Miljøfarligt affald skal hensættes i miljø skabet på affaldspladsen efter aftale med varmemesteren.
Altanerne, foderbræt til fuglene:
Det er ikke tilladt, at opsætte foderbræt eller hænge blomsterkasser på rækværket på altanen.
Parkering af motorcykel.
Parkering af motorcykler skal foretages i dertil indrettede parkeringsplads ved den store jernport mod
Henrik Ibsens Vej. Ved parkering af motorcykler, skal der ikke anvendes parkeringstilladelse eller gratis
parkeringsbilletter.
Garager/P-Pladser
Ifølge husorden må garager ikke kun anvendes til opbevaring af ting og sager. Der skal samtidig ske
anvendelse/parkering af en indregistreret bil - eller motorcykel. Dette er også gældende, selvom beboerne
har lejet en P-plads.
FIBERBREDBÅND - bindende tilmelding hos Novomatrix
Opmærksomheden henledes på etableringen af fiberbredbånd, som omtalt i brev 30.juni 2017.
I forbindelse med at foreningen har indgået aftale med Novomatrix om etablering af fiberbredbånd, har
firmaet oprettet en hjemmeside til foreningen.

Adressen til siden er: http://novomatrix.dk/platanhusene
På hjemmesiden skal de beboere, som ønsker datastik og abonnement eller kun datastik, tilmelde sig det
relevante for dem ved at udfylde de relevante rubrikkerne med de ønskede oplysninger.
Ved registreringen på hjemmesiden er der etableret en individuel aftale med Novomatrix, som herefter har
administrationen af ordningen i relation til den enkelte beboer, herunder opkrævning af det månedlige
beløb for levering af data.
Det er derfor vigtigt, at de beboere, som ønsker at tilslutte sig ordningen, tilmelder sig på hjemmesiden i
god tid inden arbejdet med etableringen af brevbåndet påbegyndes ca. 1. september 2017
Udover skemaer til tilmelding indeholder hjemmesiden en række praktiske oplysninger, som kan have
interesse, fx om valg af router.
Venlig hilsen
Bestyrelsen
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