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Nyt fra bestyrelsen
Nye vinduer og terrassedøre
I forbindelse med udskiftning er det muligt at lave enkelt tilpasninger.
Disse er listet herunder samt den merpris den enkelte bolig selv vil blive opkrævet.
- Ændring til dobbelt terrassedør (total bredde på ca. 188 cm):
1.795 kr. inkl. moms
- Ændring til dobbelt terrassedør med sideparti (total bredde på ca. 240 cm):
2.340 kr. inkl. moms
- Ændring til skydedør (Total bredde på ca. 240 cm)
7.965 kr. inkl. Moms
Endvidere er det muligt at få vinduet i indgangspartiet ændret til matteret glas (dråbelignende). Dette er uden merpris.
Skulle man ønske at se disse produkter samt vores nye vinduer og terrassedøre. Vil
det være muligt torsdag d. 9/5 i tidsrummet fra kl. 17-19. Det vil foregå i et showroom, som Outrup har hos Energitømreren, Nyholms alle 36 b, 2610 Rødovre.
Tilmelding skal ske via henvendelse til:
Brian S. Andersen, Ribeshegnet 7.
E-mail: formand@birkebakken-2.dk
Håndværker
Vi har valgt at bruge samme håndværker, som tidligere har lavet mindre opgaver for
os. Selskabet hedder J-Service ”Jonassens service & Sjællands vinduesmontage”
Derfor vil vi i nærmer fremtid kunne se dem rende rundt i vores forening og udfører
målinger mv.
I den forbindelse har vi hængt et biled op af de 3 personer, som kommer til at befinde
sig ude hos os. Billedet hænger i det udendørsskab ved Fælleshuset.
Informering om projektet vil bliver fremvist på Generalforsamlingen d. 8/5 2019

www.birkebakken-II.dk
https://www.facebook.com/groups/birkebakken2
Email: birkebakken-2@birkebakken-2.dk

2

Arbejdsdag for 2019:
Datoerne for arbejdsdage i 2019 er følgende:
25/5, 29/6, 20/7, 24/8, 21/9.
Husk man skal minimum deltage i 2 arbejdsdage ellers vil man blive opkrævet et gebyr pr. gang. Arbejdsdagene starter kl. 10.00 i fælleshuset hvor dagenes opgaver vil
blive fordelt. Omkring kl. 12 vil der blive serveret frokost. Arbejdet afsluttes omkring
kl. 15.00. Om aften vil der blive serveret mad og man har mulighed for at hygge med
sine naboer.
Hilsen
Bestyrelsen

