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Kære Beboer

Endnu en måned er gået og derfor nu tid til endnu et nyhedsbrev.
Nedenstående kan du læse om kommende tiltag , information fra
bestyrelsen samt uddrag fra hjemmesiden.

Kampagne

Her i den kommende tid vil ejendomskontoret gennemføre kampagnen -
Frie Brandveje - En kampagne som sætter fokus på alle de ting, som
ulovligt opbevares i vores opgange, og som er til fare og gene for
beboere.

Projekter

Inden for kort tid, starter vi i afdelingen et par projekter op:

Renovering af lyskasser, riste og kloakledninger på
Frederikssundsvej

Udskiftning af de resterende butiksvinduer i vores erhvervslejemål.

Renovering af de 47 opgange hvor byggeriet har renoveret lejligheder.

UDskiftning af de resterende 102 tagvinduer.

En større renovering af elinstallationerne i kældre og på lofterne.



Byggesagen

Byggesagen påbegynder renoveringen af installationer i vores kældre.
Mere information om dette udgives af byggesagen. Beboere vil blive
varslet i god tid, da de berørte kældre vil være utilgængelige i en
periode.

Nye åbningstider

Fremover vil ejendomskontoret være lukket sidste mandag i måneden,
og ikke første mandag som hidtil.

Næste gang at kontoret er lukket er 24/09-2012

Fra hjemmesiden

Facebook Grupper
 

For at nå ud til endnu flere beboere, så er der nu oprettet en AAB Afdeling 28-30
gruppe på Facebook.

Her kan I skrive om løst og fast eller hvad i lyster (sober tone tak). Info fra
hjemmesiden her, vil også blive lagt op.

Vidste du at...

...som beboer i 28-30 har du naturligvis også har indflydelse på hvorledes vores ydre
arealer skal se ud når byggesagen er færdig. Specielt i Parkstykket er der mange

muligheder. Send dine ideer og forslag til os på bestyrelsen@28-30.dk eller skriv det
ned på et stykke papir og aflever det på kontoret. Vi vil meget gerne høre fra så

mange beboere som muligt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen


