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Orientering fra Grundejerforeningen:
Grundejerforeningen har sat gang i beplantning på fællesarealerne. En nærmere
orientering kan findes på Grundejerforeningens hjemmeside: http://www.oresundstrandpark.dk/index.php/nyhedsbrev-arkiv/items/beplantning-af-gronne-omrader.html

De glædelige nyheder fra SKANSKA er, at de nu vil rydde op på byggegrunden vest
for vores byggeri. Dette indebærer efter sigende at højene bliver fjernet/udjævnet,
og at der vil blive plantet græs.
Som de fleste nok har opdaget, har vi fået ”hul” igennem hvad angår VVS-arbejde.
Der er blevet udskiftet rør, men mangler lidt opfølgninging og justering. I øvrigt
arbejdes der gennem advokat på at få SKANSKA til at tage vore synspunkter til
efterretning. Bl.a. står varmesystemet højt på agendaen, specielt set i lyset af
endnu en vinter på vej.
De dørpumper SKANSKA, uden bestyrelsens viden, har sat op i alle opgange har
givet store problemer. De er udbedt fjernet indtil der er fundet en korrekt løsning på
problemerne omkring vore hoveddøre.
Vi henstiller til at der holdes ryddeligt i opgangene. Dels af hensyn til rengøringen,
dels af hensyn til brandmyndighederne. Der gøres ikke rent hvor der står ting i
opgangen.
Der er i gang med at blive udarbejdet en FAQ (ofte stillede spørgsmål med svar) til
hjemmesiden. Her kommer I bl.a. til at kunne læse om rensning af vandfiltre,
parkeringskort mm. Et af de hyppigst stillede spørgsmål er omkring navneskilte –
her må man ikke sætte sine egne skilte op, de skal bestilles gennem viceværten.
Husk det nu!
• Vælg en parkeringsbås, hvis det er muligt. Undgå så vidt muligt parkering
langs stuelejlighederne, og pas på hækkene, når du står ud.
• Luk din affaldspose, inden du smider den i affaldsskakten, så undgår vi
lugtgener og rotter.
Husk at du kan finde information på både ejerforeningens og grundejerforeningens
hjemmesider: www.oresundstrandpark.dk, hvor du også kan finde link til
grundejerforeningens hjemmeside
Hvis du vil kontakte bestyrelsen er du velkommen til at skrive på:
bestyrelsen@oresundstrandpark.dk

Informationen bliver også fremsendt per mail – hvis du ikke har modtaget denne i
din mailbox, vil vi meget gerne have din e-mailadresse med angivelse af adresse.
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