Vicevært gået bort.
Det var med stor sorg at vi midt i januar måned fik beskeden om at vores vicevært
gennem 18 år Edin Sabic, efter en kort sygemelding var gået bort.
Edin var en god og ansvarsbevidst medarbejder, som vi kommer til at savne.
Bestyrelsens årsberetning 2019.
Bestyrelsens årsberetning for 2019 blev omdelt i forbindelse med indkaldelse til
generalforsamlingen. Her kan man læse mere om bestyrelsens arbejde i 2019,
samt om de overvejelser og bekymringer man har haft på flere områder.
Læs Årsberetningen på www.byskovparken.dk
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Vi fik i marts måned en virus til landet COVID-19. Det betød at samfundet måtte
lukkes ned. Siden er virussen spredt i hele verden og det har sat mange ting i stå.
Vi måtte aflyse generalforsamlingen d. 17. marts på grund af smittefare og der
blev indført forsamlingsforbud på mere end 10 personer. Dette gælder stadig
frem til d. 8. juni.
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Nye indgangspartier med dørtelefon og adgangskontrol.
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Generalforsamlingen vil først blive indkaldt når forsamlingsforbuddet er kommet
op på et antal personer, så alle der ønsker det kan deltage i generalforsamlingen.
Kontoret har været lukket i en periode på lige fod med det øvrige samfund. Man
har kun kunnet komme i kontakt med kontoret på telefon og mails, samt når vi
har været i områderne.
Kontoret er nu åbnet igen, men med de forholdsregler som sundhedsstyrelsen
anbefaler om at holde afstand og brug af håndsprit ved besøg på kontoret.
Generelt anbefaler vi at alle tager sundhedsstyrelsens råd og vejledning til
efterretning og passer godt på sig selv og på andre.

Ejeforeningen Byskovparken får nyt telefonnummer i 2020.
Til dem der er kommet til senere og ikke har fået de rigtige informationer.

Ejerforeningen Byskovparken

Tlf.: 29 11 60 68
Nye indgangspartier med dørtelefon og adgangskontrol.
Vi er i gang med at renovere indgangspartierne med nye døre og beklædning samt
montere dørtelefoner og adgangskontrol.
Vi startede på Byskov Alle 2 til 8, da det var vigtigt at vi var sikre på tidshorisonten
på den enkelte blok. Der var nogle udfordringer og derfor har vi taget en ny prøve
på Søndermarksvej 33 til 39. Her er det gået efter planen.
Det betyder at de næste blokke med opstart bliver på:
Byskov Alle 34 til 40 med opstart mandag d. 25. maj og færdig monteret d. 12.juni.
Byskov Alle 26 til 32 med opstart mandag d. 15. juni og færdig monteret d. 3. juli.

Alle ønskes en god sommer.
Pas på jer selv og hinanden.

Dørtelefoner i lejligheder og adgang brikker.
På grund af Corona virus blev opsætningen af dørtelefoner stoppet i marts måned.
Samtidig blev det omfattende arbejde omkring adgangsbrikker ligeledes udsat.
Det betyder at de 2 blokke som har fået nye døre ikke er låst endnu, da der ikke er
fremstillet adgangsbrikker til den enkelte lejlighed. Det arbejde starter nu og alle
ejere vil blive kontaktet. Der udleveres 3 brikker pr. lejlighed, ønsker man flere kan
de tilkøbes for 70,- kr. pr. brik her i opstarten. Når dørene bliver låst vil det være i
alle døgnets 24 timer. Så har man daglige besøg kan man tilkøbe en brik til dem.
Certego starter nu op igen med at montere dørtelefoner i lejlighederne. De vil
advisere alle og de vil tage de forholdsregler, som der skal tages. De skal kun ind i
entreen ved hoveddøren for at opsætte dørtelefonen.

Kontortid:
tirsdag & torsdag Kl. 11.00 – 12.30 samt onsdag Kl. 13.00 – 14.30.
E-mail: info@byskovparken.dk Telefon: 29 11 60 68

