
Kort Nyt. Good news everyone!

 

Vi er i den heldige situation, at vi har fået støtte 

facade fra ”Kvarter-løft-projektet”. Vores dygtige rådgivende ingeniør 

sammenfattede en ansøgning

Med støtten følger der et krav om, der skal igangsættes et mindre 

energibesparelsesrenoveringsprojekt i vores kælder, hvilket alligevel er 

tiltrængt. Projektet bliver ikke igangsat i år, hvilket skyldes at vores 

ingeniør først kunne få et møde i stand med Københavns Kommune i 

slutningen af september. Skulle pro

er risikoen at renoveringen skulle sættes på stand

Konsekvensen heraf ville være store udgifter til ekstra o

nedtagelse af stillads.  

Eftervirkningerne af skybruddet d. 2. juli er desværre ikke overstået 

endnu. Vi har stadig opstillet affugtere, som vi i bestyrelsen tømmer flere 

gange dagligt. Kælderen er blevet desinficeret og tilset af taxator. Der 

d. 12. september afrives gulv i det kælderlokale med trægulv

opgang 109. Derfor er det vigtigt at ejerene af disse tømmer deres 

kælderrum inden. Et par dage inden vil bestyrelsen ellers klippe låsene og 

stille tingene fremme på gangen.

Til de beboere og ejere der endnu ikke har efterset deres kælderrum, 

fjernet fugtige og berørte ejendele 

vigtigheden af dette. Der er stor fare for der opstår skimmelsvamp, 

hvilket bliver en meget bekostelig affære!

Mht. rengøring af trapper, der finder sted hver onsdag morgen, bedes I 

fjerne både sko og måtter, således vores vicevært har en chance for 

gøre tilfredsstillende rent.

Endnu en gang hurra for vores 1.3 mil ;)
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