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Syn og skøn på altanglas den 23. marts
Den 23. marts klokken 13.00-15.30 afholdes der syn og skøn på de
delaminerende altanglas i vores ejendom. Som syn- og skønsmand er udpeget
Peter B. Vestergaard (Diplomingeniør Executive MBA), og han vil sammen med
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Peter B. Vestergaard (Diplomingeniør Executive MBA), og han vil sammen med
de to parters advokater besigtige altanerne. Vores bestyrelse vil også have
repræsentanter med, og det samme er gældende for Kaj Ove Madsen A/S.
Retten i Horsens har bestemt, at der skal foreligge en rapport inden udgangen
af spril måned.
 

Nødvendigt med adgang til altanerne
Det er nødvendigt, at syn- og skønsmanden kan få adgang til alle vores altaner
i det nævnte tidsrum, hvis han ønsker det. Vi skal derfor vide, om I er hjemme
den 23. marts kl. 13.00-15.30, og hvis I ikke er hjemme, hvem kan så lukke os
ind?

Ring (30550657), skriv (kjaerhansen@mac.com) eller kig forbi med de
nødvendige informationer:

1. Er du/I hjemme i det nævnte tidsrum?
2. Hvis nej, hvem har så mulighed for at låse os ind?
3. Vil du/I evt. udlåne en nøgle til Erik K. H. fra bestyrelsen.

Vi vil meget gerne på forhånd vide, hvor store problemer med delaminering
(hvidfarvning af limlaget) der er hos dig/jer. Skriv et par linier eller send et par
billeder. Gerne snarest muligt.

Vi håber, at hele sagen ender med, at vi får udskiftet de beskadigede altanglas
på bygherrens regning.

På forhånd tak for hjælpen.
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