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•

Nyt gulvtæppe i Dronningens Tværgade nr. 16

Der er blevet pålagt nyt gulvtæppe i Dronningens Tværgade nr. 16 efter det blev
vedtaget på dette års generalforsamling. Det gælder kokosmåtte ved indgangsdøren og
tæppe op til og med første repos. Da det originale gulvtæppe ikke produceres mere i den
farve, har bestyrelsen valgt et der matcher mest muligt.
• Støjproblemer fra teleselskabets 3 anlægget
Anlægget i gården har over længere tid været til gene for enkle beboere i ejendommen
og bestyrelsen har taget flere tiltag for, at reducere denne støj med både isoleringsplader
og seneste har 3 været forbi for, at udskifte et defekt styringsmodul som har betydet, at
støjen er blevet reduceret og nu er under værdigrænsen for tekniske anlæg.
• Dør i kælderen
I kælderen har vi en dør som åbner ud mod de cykler som er parkeret i kælderen, hvilket
har gjort det besværligt for nogen beboere at tilgå deres kælderrum. Bestyrelsen har
valgt, at døren bliver vendt således at den ny vil åbne ind mod kælderrummet og dermed
skabe bedre plads i gangarealet.
• Scantron systemet
For et par uger siden oplevede vi i ejendommen, at det ikke var muligt at åbne alle
ydredøre samt gitterdøren i kælderen gennem chipsystemet da det var slået fra. I to timer
virkede systemet ikke, hvilket selvfølgelig ikke var optimalt.
Efter beboerhenvendelser er det blevet besluttet, at bestyrelsen vil tage kontakt til
Scantron som står bag systemet og i samarbejde med dem, finde frem til en form for
backup system der gør, at det stadig er muligt at åbne alle dørene mens en udbedring
sker.
Skulle det i mellemtiden ske, så bedes beboere der er låst ude ringe på hos deres naboer
eller kontakte Kenn Milo på tlf 50 51 50 50, da han har en nøgle til ejendommen så alle
kan komme ind.
Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag d. 26. oktober 2017.

