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Infobrev august 2016 
 

Arbejdslørdag 

Notér allerede nu 10. september til efterårets arbejdslørdag. 

Invitationer vil blive lagt i postkasserne ultimo august måned. 

   

Den nye låge i indgangspartiet 

Hvis man har ændringer til kontaktoplysninger – send en e-mail til 

bestyrelsen, der vil sørge for ændringerne hurtigst muligt. 

 

Hjemmesiden er genetableret 

Det er igen muligt at gå på hjemmesiden for information  

drejoegade-35.dk. Det anbefales, at man jævnligt holder sig 

orienteret om sidste nyt og anden information. 

 

Maling af specielt belastet udvendigt træværk af ejer 

Bestyrelsen har lavet en gennemgang af udvendigt træværk mod 

gården. Som nævnt i referatet på beboermødet den 21. juni (se 

hjemmesiden) må vi konstatere, at vi ikke på 2016-budgettet har 

midler til at lade ejerforeningen betale disse udgifter pga andre 

presserende opgaver. Der er specielt tale om lejlighederne på 4. og 5. 

sal. De berørte lejligheder vil snarest modtage information om dette. 

 

Udskiftning af punkterede termoruder (gamle vinduer) 

Hvis du påtænker at udskifte punkterede termoruder (ejeransvar), så 

kan glarmester F. Link med fordel kontaktes. 

 

Snarlige udbedringer / opgaver på ejendommen 

Der vil hurtigst muligt efter sommerferien blive iværksat udbedringer 

af utætte gummifuger ved nedløbsrør, reparation af diverse 



utætheder i gulvmembraner, forsegling af glastaget i elevatortårnet 

og oprensning af tagrender på hele ejendommen fra lift. 

 

Vedligeholdelse af nye vinduespartier 

Dette er ejers ansvar - se instrukserne på hjemmesiden  

drejoegade-35.dk. 

 

Cykeloprydning i P-kælderen 

Dette er sat i gang ved opslag og sedler på opslagstavlerne og på 

hjemmesiden. 

 

Udlejning af lejligheder i ejendommen via Airbnb  

Bestyrelsen er opmærksom på denne nyere form for udlejning, og vi 

vil følge udviklingen nøje via medierne og vores kontakt til Datea. 

 

Vaskeriet og affaldssortering 

Husk at der altid kommer én efter dig, der gerne vil gå i gang med 

vasketuren i et ryddet og rent vaskeri. 

Husk at overholde reglerne for affaldssortering, så vores vicevært 

ikke skal brug unødig tid på at rydde op efter beboerne. Er du i tvivl 

om, hvor du skal gøre af dit affald, så spørg!  

Er der akut opståede problemer, der skal håndteres, kontaktes 

ejendommens vicevært, Kim Jørgensen på mobil 22827848 – bedst 

mellem 11.30 – 12.00. 

 

Legeting opstillet i gården 

Der er opstillet diverse legeting i gården. Disse kan frit benyttes af 

ejendommens børn. 

 

Boremaskine 

Ejerforeningen har en boremaskine til udlån, specielt beregnet til 

jernbeton. Du kan sende en mail til bestyrelsen et par dage, før du 

skal bruge boremaskinen, så skal vi sørge for, at du får den udleveret. 



Udlån er max. 2 dage, og Husordenens regler skal overholdes ved 

brug. 

 

Spørgsmål og henvendelser til bestyrelsen 

Har du spørgsmål eller andre henvendelser til bestyrelsen, er du 

velkommen til at sende en mail til  

bestyrelsen@drejoegade-35.dk  eller lægge en besked i bestyrelsens 

postkasse. Alle henvendelser vil blive besvaret hurtigst muligt.  

 

 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
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