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Til beboerne i afdeling 127

6 ugers varsling om udskiftning af dørtelefonanlæg
I forbindelse med udskiftningen af dørtelefoner i boligerne skal vi udsende en 6 ugers varsling, jf.
Lov om leje af almene boliger § 33, når der iværksættes arbejde, som kræver adgang til din bolig.
Firmaet make:net a/s vil opstarte udskiftningen af dørtelefoner mandag den 15. marts 2021.
Du vil yderligere modtage et 14 dages varsel fra VIBO, samt et varsel på 3 dage fra make:net a/s
inden udskiftningen af dørtelefonen samt installationsarbejdet i din bolig skal udføres.
I næste varsling vil der være vedlagt en foreløbig tidsplan, samt hvad den enkelte lejer skal rydde
for at gøre plads til håndværkerne.
Sidste beboervarsling vil blive omdelt senest 3 dage før vi skal have adgang til dit lejemål.
For at prisen skal holde, og håndværkerne ikke skal gå forgæves, er det vigtigt at du overholder
denne aftale, så håndværkerne har uhindret adgang til at udføre deres arbejde.
Såfremt du ikke har mulighed for at være hjemme i den periode, hvor du bliver adviseret, vil vi
bede dig om at aflevere en nøgle i vedlagte nøglepose som er tydeligt mærket med navn og
adresse, i ejendomsmesterens postkasse, Jagtvej 107 E, kld. ved vaskeriet eller på ejendomskontoret Jagtvej 113 H. 1.sal, hvis du ønsker en kvittering for aflevering af din nøgle.
For god ordens skyld må vi meddele, at vi i henhold til lejelovens § 33, st. 1, vil skaffe os adgang med låsesmed, såfremt vi ikke kan få adgang til lejemålet. Udgiften til låsesmed vil blive
pålagt det lejemål, hvor ingen er hjemme.
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Telefonisk ekspeditionstid:
Mandag - fredag
kl. 8 - 12

Personlig ekspedition mandag - fredag kl. 8 - 9 samt telefonisk og personlig ekspedition den 1. tirsdag i måneden kl. 16 - 18

