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Nyhedsbrev nr. 1 
  
Tak for jeres tålmodighed med vores første nyhedsbrev. Vi håber, at I vil få svar på mange af jeres 
spørgsmål, og ellers er I velkommen til at kontakte os. 
 
Entreprenøren for hele renoveringen er som tidligere oplyst Erhverv og boligbyg fra Randers. Hvem der 
er underleverandører vil først blive oplyst, når disse er på plads. 
  
Kogezoner og indbygningsovne 
Inspektør Ole Andersen har vendt og drejet afdelingens drift- og vedligeholdelsesplan og fundet 
besparelser på udgiften til faldstammer og stigestrenge. Det betyder, at der er penge til at indsætte 
nye ovne og kogezoner i alle boliger. 
 
Indvendige døre 
Samtidig har Ole også fundet penge til at få udskriftet alle indvendige døre. 
  
Nye linoleumsgulve indenfor hoveddøren til erstatning for de gamle klinkegulve 
Det har været et stort ønske fra jer beboere fra starten af, at de gamle klinkegulve i entréen skulle 
skiftes. Klinkegulvene bliver erstattet af ny linoleumsbelægning. 
  
Afsnit om flyttefirma og flyttekasser 
Det er nu lykkedes os at få en aftale med flyttefirmaet Jysk Flytteforretning, som vi har gode erfaringer 
med fra tidligere.  Flyttefirmaet har leveret flyttekasser til varmemesterkontoret, og de ligger klar til 
udlån. Er du blevet varslet om fraflytning, er du velkommen til at hente flyttekasser. Ønsker du at 
begynde at rydde op i kælderen el. lign må du også gerne hente nogle stykker, men det er de beboere, 
der står til at flytte først, der har første ret. 
 
Der er ikke et max antal på kasser, du kan låne til din flytning, men hent en smule ad gangen, så vi er 
sikre på at have nok til alle. Løber vi tør for kasser, kan vi rimelig hurtigt få en levering igen.  
Flyttekasserne kan afhentes i varmemesterens kontortid. Kun i særlige tilfælde kan det aftales uden for 
åbningstid.  
 
Varmemesterens åbningstid er mellem kl. 8.30-9.00, og deres telefonnummer er tlf. 8616 9967. 
 
Husk, at flyttekasserne kun er til låns og skal afleveres tilbage. Når du skal hente kasserne, skal du 
skrive under på det antal, du afhenter. Samme antal skal afleveres tilbage til kontoret umiddelbart 
efter og inden tre uger efter du er flyttet permanent til din nye bolig, eller når du er flyttet retur til din 
bolig på Bodøvej. Det vil være okay at beholde alle eller nogle flyttekasser i din midlertidige 
genhusningsperiode. 
 
Vælger du ikke at aflevere kasserne retur, eller har ønske om at beholde nogen af dem, er det også 
muligt. Du vil da blive opkrævet kr. 31,25 pr. beholdt flyttekasse. 
 


