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Tagprojekt 
 
Kører som planlagt, men skimmelsvamp problematikken kan vise sig større end først antaget, vi hav-
de d. 03. februar 2009 et møde med Henrik Kofoed (HK), og så snart vi har et udspil fra HK vil vi hur-
tigst muligt indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. 
Bestyrelsen har forståelse for, at der er medlemmer der ikke selv kan rydde loftrummet, vi har fået 
lovning på, at håndværkerne kan være behjælpelige med dette stykke arbejde, prisen er 395,00 kr. i 
timen. ( + moms ) 
For at lette arbejdsgangen for håndværkerne vil vi allerede nu gerne vide, hvem der måtte have inte-
resse i at benytte sig af tilbuddet, så er Du/I interesseret ,så læg en seddel med navn og adresse i 
foreningens postkasse ved fælleshuset. 
 
Vi skal gøre opmærksom på at den tidsfrist der blev udsendt 1.december 2008 holder, så når tidsfri-
sten udløber skal loftrummene være ryddet og tilgængelig for håndværkerne med mindre andet er 
aftalt med bestyrelsen. 
 
Tidsfrist for tilmelding til hjælp til rydning af loftrum er 23. februar 2009 
 
Vi vil undersøge om betalingen kan ske via boligafgiftsopkrævningen eller om den skal betales kon-
tant. 
 
Der verserer en del rygter omkring foreningens tagprojekt, det ville være rart, hvis man kunne holde 
disse rygter på et minimum, de er kun med til at skabe utryghed og forvirring, så snart bestyrelsen har 
konkret viden, vil denne viden blive delt med resten af foreningen, men vi kan ikke melde noget ud, 
som vi ikke kan stå inde for.  
Eneste gældende meldinger er dem der kommer fra bestyrelsen eller Datea. 
 
Er der nogen spørgsmål til projektet kan der rettes henvendelse til Christian Nielsen, Ribeshegnet 1 
på følgende måde:  

1. Personlig henvendelse skal ske tirsdage og torsdage mellem kl. 17:00 – 21:00 
2. E-mail: christian@birkebakken-2.dk 
3. Postkassen ved fælleshuset 

 
 
 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 

 
 
 

 


