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NAVNESKILTE – DØRSKILTE
Navneskilte til dørtelefoner og postkasser samt dørskilte er nu opsat i alle
opgangene. I bestyrelsen synes vi, at resultatet er blevet flot, hvilket mange
tilkendegivelser også indikerer.

RENGØRING OG VASK
Der er indgået følgende rengøringsaftale med Rengøringskælderen:

Trappevask foregår hver 2. uge (lige uger – fortrinsvis torsdag) og indeholder:

Grundig støvsugning af opgangene (husk at tage måtter mv. ind)
Vask af flisegulve og betontrappetrin incl. trappeløb og bunden til
kælderen.

1 gang om måneden i lige måneder (uge 8,16,24,32,42,52):

Aftørring af gelænder
Aftørring af runde lamper
Aftørring af postkasser
Fjerne pletter på væggene
Rengøring af elevator indvendig
Rengøring af stikkontakter
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1 gang om måneden i ulige måneder (uge 4,12,20,28,38,48):

Fjerne spindelvæv højt i opgangene
Rengøring af rustfrit stål udvendig på elevator
Stålpleje på rustfrit stål
Afstøvning af indfatninger over indgangsdøre
Aftørring af fodlister/flisekanter
Rengøring af elevator indvendig

Hver måned (uge 4,8,12,16,20,24,28,32,38,42,48,52):

Pudse glas, dør og sideparti indvendig og udvendig
Hver anden uge i ulige uger:
Grundig støvsugning af 4 x indgangspartier i stueplan
Vask af flisegulve og betonstykker foran elevator

Hver anden måned i ulige måneder (jan, marts, maj, juli, sept., nov.):

Udvendig polering af gelænderglas på altaner med vaskeanlæg
Incl. glas imellem altanerne som ikke kan pudses indefra
Udvendig polering af gavlvinduer i nr. 2, 4, 6, 8 med vaskeanlæg
Udvendig polering med vaskeanlæg stueetage

Derudover: 

Støvsugning af betongulv i kældergangene hver 3. måned (uge
32,46,6,20)
Afrensning af betonfacade i stueplan på forsiden for spindelvæv og
flueskidt 2 gange årligt (maj og september)
Sprøjtning mod edderkopper på forsiden, sokkel, rundt om vindueskarme
og kanten op mod loftet 2 gange årligt (maj og september)
Ydermere er der indgået aftale med Berendsen om måtter med skift med
2. uge i ugerne 40-14 og hver 4. uge i ugerne 14-39 (1. gang onsdag i
uge 37)

FORSIKRINGER
Ejerforeningen har indtil videre tegnet forsikring i Danske Forsikring. Vær
opmærksom på at sanitet i lejligheden ikke er dækket, men skal dækkes af den
enkelte lejligheds indboforsikring e.l.



HJEMMESIDE
Ejerforeningens hjemmeside er under opbygning og vil gradvist blive udbygget i
de kommende uger. Nyhedsbreve vil med mellemrum blive indlagt under
punktet Nyhedsbreve på hjemmesiden. Du har mulighed for at abonnere på
nyhedsbrevene ved tilmelding af din mailadresse. Du vil så automatisk
modtage nyhedsbrevene. Tilmeldingen sker på hjemmesideadressen
www.søbyenskanderborg.dk under EF Søbyen 2-8 – Nyhedsbreve.
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