Frederiksberg d. 17/11 2022

INFORMATIONS BREV TIL ALLE BEBOERE
Her kommer en lille opdatering fra beboerrepræsentationen (BR), omkring hvordan tingene i vores dejlige
højhus.

BR. har været til møde med LLO., hvor vi bl.a. fik vendt situationen omkring facaden, som endnu ikke er
blevet forbedret. Derfor hænger der stadig net på østsiden af ejendommen. Vi venter stadig på en melding
fra Heimstaden, omkring hvilke tiltag de vil foretage.
Derudover talte vi også med LLO. omkring de utætte altandøre, og hvad vi som BR kan og skal gøre. Vi
venter på en melding fra LLO. omkring dette.
Omkring vores huslejestigning, vedr. vedligeholdelse, har LLO. set på dette, og har ingen anmærkninger til
dette. Og derudover har vi også vendt vore el-årsregnskab, og LLO. vil se det igennem, og komme med en
tilbage melding til BR.
Vedr. istandsættelse af etagerne 13-16, efter den store vandskade i maj 2021, har vi erfaret at Heimstaden
er gået i gang med malerarbejdet. Dette har også forårsaget at maleriet på væggene over for elevatorerne,
er blevet overmalet. Heimstaden, afprøver forskellige muligheder og farver på de omtalte etager. Vi har
som BR. ikke indflydelse på valget af farver og lignende.
Ang. husets utætte tag, arbejder Heimstaden stadig på at finde en løsning. Vi i BR. har presset på, og vi
håber at skaderne bliver udbedret hurtigt.
Vi har også overfor Hemistaden efterlyst , månedsoversigt over, hvornår der påbegyndes renovering af de
fraflyttede lejligheder. Der arbejdes på dette. Og når der forelægger en skabelon, så vil de begynde at
oplyse om dette.
I forbindelse med arbejdet i BR. har vi overfor LLO. ønsket, at der udsendes en beskrivelse til alle beboere,
om hvad arbejdet i en BR. indebærer. LLO. synes det var en god idé.
Vedr. vores kommende årsmøde, som forventes afholdt i foråret 2023, har vi et stort ønske om, at der er
flere der ønsker at deltage i BR. arbejdet.
Efter et par års pause med gløgg arrangement, kan vi endelige i år afholde dette. Det vil ske, onsdag d. 7/12
fra kl. 16.00-18.00. Det foregår som altid i vores forhal. Der sættes opslag op om arrangementet.

Med venlig hilsen
Beboerrepræsentationen

