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Udskiftning af alle varmemålere.
På grund af problemer med sendere på varmemålere skal de alle udskiftes på garanti fra BRUNATA.
Det har desværre vist sig at en del af de varmemålere, der sidder i de enkelte lejligheder er begyndt at falde ud på senderen
til Webmon. De aflæser stadig, men sender ikke info til Ejerforeningen & Brunata og så kan vi ikke fjernaflæse. Det var den
fordel der skulle være med de nye målere. Brunata har derfor valgt at udskifte alle varmemålere på garanti og det vil ske i
uge 23 og 24. (perioden fra d. 2 til d. 13. juni 2014).
Alle vil blive adviseret i opgangen og senere modtage et brev, ca. 3- 5 dage før deres besøg.
DET ER VIGTIGT AT ALLE FÅR SKIFTET DERES VARMEMÅLERE, DA DET LIGE NU ER PÅ GARANTI --- HVIS UDSKIFTNINGEN IKKE
SKER, VIL EN EFTERFØLGENDE FEJL BLIVE FOR DEN ENKELTE FORBRUGERS REGNING.

Husorden.
Husorden er blevet opdateret… kig på: www.byskovparken.dk eller se i opgangen.

Forårsoprydning cykler uge 24/25 – vi fjerner defekte cykler.
Så skal vi have ryddet op i vores cykelskure for gamle cykler som er defekte og ikke bruges. Nogen er flyttet, andre cykler har
været stjålet, så måske er der ingen ejere til de cykler som bare står uden at kunne bruges. Hvis i har defekte cykler skal de
mærkes og sættes ned i cykelkælderen, så vi har registreret dem. Sæt en seddel på cyklen med lejlighedsnummer.

Forårsrengøring opgange uge 23/24/25 – vi fjerner alt i opgange.
Nogle har tit glemt at tage deres sko ind i lejligheden eller der er sat et bord eller lignende i trappeopgangen. Det er ikke
tilladt og selvom nogen syntes det er pænt med en vase, så skal opgangen være fri for alt, så der kan gøres ordenligt rent og
der ved brand ikke opstår problemer, så alt skal fjernes. (se husorden).

Vaskeri.
Indtægten på vaskeriet er ikke steget trods det at prisen er hævet betydeligt. Det betyder at vaskeriet ikke kan løbe rundt og
derved vil give underskud. Den ene tørretumbler er gået i stykker, så der er en tørretumbler tilbage og hvor længe de 3
vaskemaskiner kan klare sig er uvist. Så lige nu er vaskeriet åbent til der ikke længere er mere vaskemiddel og eventuelle
nedbrud vil ikke blive repareret. Forventet lukning vil blive omkring udgangen af juni måned.

Indbrud.
Vi har desværre set en del indbrud i den senere tid. Det har været i kælderrum, i stuelejligheder og på varmecentralen, samt
i biler på parkeringspladsen bag varmecentralen. Det har især været omkring påsken, hvor tyvene har ment at mange er
taget på ferie. Det er vigtigt at alle er opmærksomme på personer som man syntes har en mistænkelig adfærd omkring
kældre, haver og parkeringsplader. Det er den bedste måde at få stoppet de uønskede besøg på. Byskovparken er et roligt
og fredeligt område og det har nogle personer åbenbart fundet ud af, så dem skal vi have stoppet.
Til alle stue lejligheder. Vi har rustfri stålskinner som vores tømrer kan montere på altandøren for at mindske indbrud.
En sådan sikkerhedsskinne koster 900,- kr. inkl. montering.
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Følg opdateringer af husorden m.m. på: www.byskovparken.dk

